
Tisztelt Rendkívüli Közgyűlés!

Köszöntöm a Közgyűlésen megjelent klubtagokat.

Megállapítom, hogy a regisztrációk alapján a közgyűlés határozatképtelen. Ezért a megismételt 
közgyűlés új időpontja 2021. szeptember 17. 17 óra.

Előzőleg tisztelettel kérem a közgyűlés megjelent tagságot közösen emlékezzünk meg Dr. Hajba 
Csaba volt sportköri elnökről.

Köszöntöm a rendkívüli közgyűlésen megjelent tagságot. Köszönöm, hogy ennyien elfogadták a 
meghívást a közgyűlésre.
Jeleztük a közleményeket a rendkívüli közgyűlés okairól.

Első feladat a napirendi pontok elfogadása.

1. A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
Javaslat levezető elnök személyére:
Javaslat jegyzőkönyvvezető személyére:
Javaslat hitelesítők személyére:

2. Tájékoztató a Sportkör pénzügyi helyzetéről
3. Tájékoztató az elnökség 2021-es tevékenységéről
4. Jelölőbizottság beszámolója, szavazatszedő bizottság megválasztása

Aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem kézfeltétellel jelezze.

Tájékoztatás az elnökség 2021. évi tevékenységéről

Az újonnan megválasztott elnökség, amely kér új taggal (Homródi Péter és Dr. Győri János 
személyével bővült) elfogadott rendezvényterv alapján végezte munkáját. Munkamódszere a 
személyes találkozáson kívül, online formában valósult meg. A legnagyobb eredménye, hogy az elnök
elhunytával vitte tovább a klubéletet és feladatának megfelelően a lehető legsürgősebben tett 
lépéseket a törvényes rend helyreállítása érdekében. Szervezte és irányította az elindult 
versenyrendszereket, szervezte a klubéletet. A kialakult helyzetet áttekintette elnökségi üléseket 
tartott, a lehető legnagyobb összefogással és egyetértéssel bonyolította le az augusztus 20-i Szent 
István kupát, kérte fel a jelölő bizottságot, készítette elő a rendkívüli közgyűlést. Tehát feladatát a 
közgyűlésig ellátta.

Néhány konkrét esemény, dolog amit meg kell említeni:

Elnökségi döntés alapján a sátor felállításra került. Inkább érzelmi, mint anyagi siker volt.

 Sporteredmények:
OB III-as csapat szerepel a Petőfi Sportkör nevében

 Senior bajnokságban jelzik a Petőfi Sportkört
 Különböző kupákon szerepelnek senior tagjaink
 A fiatalok oktatása ideiglenesen házilag lett megoldva.
 A fejlesztések közül a 3-4. pálya felújítása szerepelt, de elmaradt. Helyette a kerítés 

drótfonatának cseréje valósult meg.
 A tagság a tagdíjakat a szezon végére befizette.
 Különböző rendezvények, sportesemények vannak előkészítve az őszi időszakra.



 Az elnökség felismerte az alapító okirat felülvizsgálatának szükségességét. Így a jelölő 
bizottság munkájának a jelölésmenetének pontosítását. Így a jövőben nem fordulhat elő az 
esetleges tájékozatlanság, vagy kevésbé értelmezhető szerepzavar a jelölő bizottság részéről.

 Én gondolom az elnökséget köszönet illeti, hogy a rendkívüli körülmények (utalási nehézség, 
stb.) ellenére helytállt, biztosította a klub működését., stabilitást biztosított a pénzügyi 
területen. Személy szerint köszönöm azt a 11 évet, amit elnökségi tagként végezhettem a 
Balatonfüredi Petőfi Sportkör teniszéletéért.

Mészáros Károly

elnökségi tag

Balatonfüred, 2021. szeptember 17.


