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JEGYZŐKÖNYV 

 

amely készült a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány (1037 Budapest, Kunigunda u. 47/a-47/b) 

a továbbiakban "Alapítvány" Felügyelő Bizottságának 2020. május 14. napján tartott ülésén. 

 

A felügyelő bizottsági ülés helye:   Skype értekezlet  

Jelen vannak:     Dr. Denich Ágnes a Felügyelő Bizottság elnöke 

Steványik Tamás Felügyelő Bizottsági tag  

Gál Attila Krisztián   Felügyelő Bizottsági tag  

Jakab Albert Felügyelő Bizottsági tag  

 

Dr. Denich Ágnes megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság ülése 3 tag jelenlétével határozatképes, 

köszöntötte a megjelenteket, majd javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását: 

1. A Kuratórium 2019. évi határozatainak felülvizsgálata  

2019. április 12-i ülésen hozott határozatok 

2019. november 29-i ülésen hozott határozatok 

2. Az Alapítvány 2019. évi zárásának elfogadása 

3. A Kuratórium 2020. március 5-i ülésén hozott egyéb határozatainak felülvizsgálata  

2020. március 5-i ülésen hozott határozatok  

4. A Felügyelő Bizottság jelentésének megállapítása 

5. Egyebek  

1. napirendi pont 

A Kuratórium 2019. évi határozatainak vizsgálata  

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Kuratórium 2019. évi határozatait és azokat jóváhagyólag 

tudomásul vette.  

➢ 11/2019. sz. határozat (egyhangú) 

A Kuratórium az ügyvezetői pozíció ellátására dr. Németh Zsoltot kéri fel, munkaviszonyban, 3 hónap 

próbaidő kikötése mellett, Bruttó 240.000 Ft / hó bérrel. 

 

➢ 12/2019. sz. határozat (egyhangú) 
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A Kuratórium az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a vitában elhangzott 

észrevételeket figyelembe véve az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja. 

 

➢ 13/2019. sz. határozat (egyhangú) 

Az Alapítvány azon cégek részére felajánlja a 2019. január – március hónapban befizetett támogatás 

visszautalását, akiknek a TAO kedvezmény igénybevétele érdekében szükségük van közhasznú 

szervezet által kiadható adóigazolásra. 

 

➢ 14/2019. sz. határozat (egyhangú) 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma jóváhagyja Kuna-Várhelyi Réka  csatolt megbízási szerződés 

szerinti foglalkoztatását a titkári teendők csatolmány szerinti részleges ellátására. 

 

➢ 15/2019. sz. határozat (egyhangú) 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma a "Részvétel a fontos" és a "Nem csak a részvétel a fontos" 

versenyek 2019. évi értékelését és a 2019. évi iparági találkozók értékelését a csatolt anyagok szerint 

jóváhagyja. 

 

➢ 16/2019. sz. határozat (egyhangú) 

A „Részvétel a fontos” és a Nem csak a részvétel a fontos” vándorkupák szabályzatainak módosítását 

a Kuratórium az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja 

 

➢ 17/2019. sz. határozat (egyhangú) 

A találkozók értékelése során a részvétel alakulása 34%-os súllyal, az elégedettségi felmérés 

eredményei 66%-os súllyal legyenek figyelembe véve. 

 

➢ 18/2019. sz. határozat (egyhangú) 

A Kuratórium elfogadta az előterjesztés szerinti 2020. évre szóló rendezői megállapodást. 

 

➢ 19/2019. sz. határozat (egyhangú) 

A Kuratórium a 2020. évi Sportért és az Iparági Kollégákért kitüntetést az írásbeli előterjesztésben 

összefoglalt érdemei elismeréseként Nagy Károlynak ítéli oda. 

 

➢ 20/2019. sz. határozat (egyhangú) 

A Kuratórium az önkéntesekkel kötendő szerződés formaszövegét az írásbeli előterjesztés szerint a 

vitában elhangzott javaslat figyelembe vételével jóváhagyja és felkéri a kuratórium elnökét, hogy 

kezdeményezze a sportági bizottsági tagok felé az önkéntes szerződés megkötését. 

 

➢ 21/2019. sz. határozat (egyhangú) 

A Kuratórium a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót az írásbeli előterjesztésnek 

megfelelően jóváhagyólag tudomásul veszi azzal, hogy a várható költségek között figyelembe kell 

venni a Kuna-Várhelyi Réka részére kifizetendő 150.000 Ft. jutalom költségét. 
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➢ 22/2019. sz határozat (egyhangú) 

A Kuratórium a VITSPORT Alapítvány 2020. évi előzetes költségvetését az írásbeli előterjesztéssel 

egyezően jóváhagyja, egyidejűleg megbízza Albert Zoltánt és Várhelyi Gézát, hogy a vitában 

elhangzottaknak megfelelően a sportbizottság elnöki feladatok támogatására a kiszemelt személlyel az 

előzetes tárgyalásokat folytassák le. 

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot. 

1/2020.(05.14.) FB sz. Határozat  

A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány Felügyelő Bizottsága megvizsgálta és   

jóváhagyólag tudomásul vette a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány Kuratóriumának 

11/2019., 12/2019., 13/2019., 14/2020; 15/2020; 16/2019., 17/2019., 18/2019., 19/2020., 2020/2019., 

21/2019., 22/2019. számú határozatait.  

 

2. napirendi pont 

Az Alapítvány 2019. évi zárásának áttekintése  

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Alapítvány éves zárásának a Kuratórium által rendelkezésére 

bocsátott dokumentumait és a Kuratórium éves zárásról hozott 01/2019. sz. határozatát.  

➢ 01/2020. sz. határozat (egyhangú) 

A kuratórium az alapítvány 2019. évi tevékenységéről szóló írásos beszámolót és annak szóbeli 

kiegészítését, valamint a 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, az alapítvány 

egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az írásbeli előterjesztéssel egyezően – 

21141 eFt mérlegfőösszeggel, továbbá a 22340 eFt összes bevételből és 16953 eFt összes 

ráfordításból adódó 5387 eFt nyereséggel – jóváhagyja.  

 

A Felügyelő Bizottság az éves zárás anyagait rendben találta, majd egyhangú szavazással meghozta az 

alábbi határozatot.  

2/2020. (05.14.) FB sz. Határozat 

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta és jóváhagyólag tudomásul vette a Villamosenergia-ipar a 

Sportért Alapítvány Kuratóriumának 01/2020. sz. határozatát az Alapítvány 2019. évi 

költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, az Alapítvány Egyszerűsített éves beszámolóját 

és közhasznúsági mellékletét az írásbeli előterjesztéssel egyezően – 21141 eFt mérlegfőösszeggel, 

továbbá a 22340 eFt összes bevételből és 16953 eFt összes ráfordításból adódó 5387 eFt 

nyereséggel. 
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3. napirendi pont 

A Kuratórium 2020. március 5-i ülésén hozott egyéb határozatainak felülvizsgálata  

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta és jóváhagyólag tudomásul vette a Villamosenergia-ipar a 

Sportért Alapítvány Kuratóriumának 2020. március 5-i ülésén hozott alábbi határozatait: 

➢ 02/2020. sz. határozat (egyhangú) 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma a VITSPORT Alapítvány 2020. évi költségvetését az írásos 

előterjesztéssel egyezően, 36320 eFt összes bevételi, 33940 eFt összes ráfordítási előirányzattal és 

2420 eFt tervezett eredménnyel egyöntetűen elfogadta. Határozott továbbá arról, hogy a GDPR 

dokumentumok kidolgozáshoz külső szakértői támogatás vehető igénybe max. 300 eFt 

költségráfordítással. 

➢ 03/2020. sz. határozat (egyhangú) 

A kuratórium megköszöni a Szervező Bizottság tájékoztatását. A beterjesztett költségvetést a mai 

állapotában megfelelőnek tartja a szervező munka folytatására. Felkéri a Szervező Bizottságot, hogy 

további munkája során vegye figyelembe a vitában elhangzottakat, ezen belül kiemelten a szállásdíj 

csökkentésének és a szállás adottságairól való reális, de pozitív előzetes kommunikáció 

szükségességét. 

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot.  

3/2020. (05.14.) FB sz. Határozat 

A Felügyelő Bizottság a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány Kuratóriumának 2020. 

március 5-i ülésén hozott egyéb, 02/2020., 03/2020. számú határozatait megvizsgálta és 

jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

4. napirendi pont  

A Felügyelő Bizottság jelentésének megállapítása 

Dr. Denich Ágnes előterjesztette a Felügyelő Bizottság 2019. évi jelentését.  

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot. 

4/2020. (05.14.) FB sz. Határozat 

A Felügyelő Bizottság az előterjesztéssel egyezően állapította meg a 2019. évre vonatkozó éves 

jelentését, jelentése jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

5. napirendi pont 

Egyebek 

Egyéb téma nem lévén, a Felügyelő Bizottság elnöke az ülést bezárta. 
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A Felügyelő Bizottság tagjai rögzítik, hogy az ülésről Dr. Denich Ágnes készít jegyzőkönyvet.  

 

– kmft – 

 

 

..………………………………………………..        

Dr. Denich Ágnes  a Felügyelő Bizottság elnöke                                        

 

 

Mellékletek:  

Felügyelő Bizottság 2019. évi jelentése  
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