
Jegyzőkönyv 
mely készült a Műegyetemi Evezős Club évi rendes közgyűlésén 

2021. május 10. 18.00-től 
a Club 1237 Budapest, Vízisport utca 44. alatti telephelyén 

Jelen vannak: a klub tagjai és sportolói, a mellékelt jelenléti ív szerint, 14 fő. 
 
1. Levezető elnök megválasztása (javaslat: Németh Zsolt) 
 
2. Jegyzőkönyv vezető megválasztása (javaslat: B. Kiss Gabriella) 
 
3. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása (javaslat: Komáromi Máté, Belina Gábor) 
 
4. Szavazat számláló bizottság megválasztása (javaslat: Horváth László, Tevesz László) 
 
A közgyűlés a fenti 1-4. pontok elfogadásáról 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan 
döntött. 
 
5. A közgyűlés levezető elnöke ismerteti a napirendet: 
--1. beszámoló az egyesület tevékenységéről (2020) 
--2. közhasznúsági jelentés (2020) 
--3. beszámoló az egyesület gazdálkodásáról, az előző évi költségvetéséről (2020) 
--4. a következő évi költségvetési javaslat bemutatása (2021) 
--5. a beszámolók (2020) és a javaslat (2021) elfogadása 
 
A közgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja az ismertetett napirendet. 
 
7.1. Beszámoló az egyesület tevékenységéről (2020) (Németh Zs.): 
--2020 elején befejeződtek bizonyos beruházások, az év végén az elszámolási teendők voltak (LF5, LF6), 
hivatalos lezárás megtörtént 
--megérkeztek a MESZ pályázatból a hajók: Filippi 8+, Lászlóboat 4- és saját beruházásban egy Vega 2- 
--versenyeredmények rövid ismertetése 
--COVID-19 járvány miatt külső rendezvények, hobbi evezősök érdemben nem voltak 
 
7.2-7.3. A 2020-as közhasznúsági jelentés bemutatása és gazdasági beszámolója (Németh Zs.): 
--előzetesen kiküldtük a tagságnak a dokumentumokat 
--közhasznúsági kritériumoknak továbbra is megfeleltünk 
--a 2020-as év tervétől némileg eltértünk, így saját erős beruházásra, illetve LF-ek előfinanszírozására 
nem volt lehetőség. Átmeneti tagi kölcsönből finanszíroztuk meg ezeket a teendőket, amit azóta vissza 
is adtunk kölcsönző tagjainknak. 
--összességében pozitív a 2020-as év mérlege 
 
7.4. Költségvetési terv a 2021-es évre (Németh Zs.): 
--a várható bevételek és kiadások ismertetése: pozitív mérleggel számolunk 2021-re. 
--LF7 szerződés aláírása megtörtént, így a munka megkezdhető, az előfinanszírozásra van keretünk 
--a korábbi LF5-LF6 elszámolásának elfogadása miatt beérkeztek a club által megelőlegezett beruházási 
támogatások, emiatt vissza tudtuk fizetni a tagi kölcsönöket 
--saját erős beruházásra is lesz lehetőségünk: utcai kapu szélesítése 
 
7.5. A beszámolók és a költségvetési javaslat elfogadása 



 
A 2020-as beszámolókat a közgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
A közgyűlés a megfogalmazott 2021-es költségvetési javaslatot elfogadta, 14 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett. 
 
Kelt: Budapest, 2021. május 10. 
 

Jegyzőkönyvvezető: B. Kiss Gabriella dr. 
 
Hitelesítők:  


