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Készült a Kelet-Magyarországi Postás SE 2021. 05. 28-i online küldött értekezletén. 

A KPSE az érvényben lévő pandémiás veszélyhelyzetnek megfelelő kormányrendeletnek 
megfelelően a legfelsőbb döntéshozó testületének ülését Skype meghívással lebonyolított 
online alkalmazással tartja meg. Egyebekben az Alapszabályban, valamint az egyesületekre 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 

 

A KPSE elnöke 10,00-kor megnyitja a küldött értekezletet. A kiküldött napirendi pontoknak 
megfelelően a jegyzőkönyv vezető a küldöttek névszerinti szavazását napirendi pontok szerint 
dokumentálja. Az ülés levezetésére Kalmár László KPSE elnököt, a jegyzőkönyv vezetésére 
Deák Andreát a küldöttértekezlet résztvevői 16 igen szavazattal egyhangúan megszavazzák. 
A 19 meghívott közül az ülés kezdetekor 16-an jelen vannak, Deák Mariann és Csizmadia 
Zoltán halaszthatatlan elfoglaltságának közbejötte miatt távol maradt, Nagy Sándor későbbi 
érkezéséről értesítette az ülést. 

Az első napirendi pont szóbeli kiegészítőjében az elnök hangsúlyozza, hogy a pandémiás 
vészhelyzet kezdetéig 2020 március 12-ig minden tervezett program sikeresen 
megrendezésre került. Ilyenek voltak : a Szegedi Postás Tekefarsang januárban és a Miskolci 
Kocsonya Kupa februárban. Ezt követően a 2020-as év azon szakaszaiban amikor a 
veszélyhelyzet feloldásra került, a tervezett rendezvények azon része melyet már az 
előkészítés szakaszában törölni kényszerültünk elmaradt. Minden olyan rendezvényünk, 
amelyre lehetőség nyílt megrendezésre került, a 2020-as OPTTTT-n Gödöllőn ezúttal is a 
KPSE vett részt legtöbb csapattal, legnagyobb létszámmal, több mint száz résztvevővel a 
legeredményesebb csapatok közt voltunk ezúttal is. Kiemelendő ultra és országúti futóink 
teljesítménye, akik Dr. Hangya Kálmán vezetésével ezúttal is méltóan képviselték 
egyesületünket.  Az elnöki beszámolót egyenként, egyhangú szavazással 16 igennel elfogadja 
a döntéshozó testület. 

Az egyesület gazdasági helyzetének főbb sarokszámait Sira Zsuzsanna gazdasági felelős 
ismerteti. A beszámolóját egyenkénti szavazással, 16 igen szavazattal egyhangúan elfogadja 
a döntéshozó testület. 

A közhasznúsági jelentésről ad tájékoztatást Dr. Hangya Kálmán jogi elnökhelyettes, és 
ismerteti a jelentés interneten való elérhetőségét.  A beszámolóját egyenkénti szavazással, 
egyhangúan 17 igen szavazattal a döntéshozó testület elfogadja. 

A 2021-es költségvetési terv és rendezvénynaptár teljes anyaga kiküldésre került a testület 
tagjainak. Szóbeli kiegészítőjében Kalmár László elnök kiemeli annak a jelentőségét a 
veszélyhelyzet enyhítését követően, a szervezők azonnal felvették a kapcsolatot a tervezett 
rendezvények helyszíneinek intézményeivel, ennek köszönhetően a legtöbb területi és kiemelt 
rendezvény már pontos helyszínnel és időponttal, szerepel a tervezetben. A mellékletek 
kiküldése után pontosított időpontok és helyszínek az ülés folyamán rögzítésre kerülnek. A 
sportkörzetek részére a 2020 október 16-i küldöttértekezlet döntését érvényesítve a 2020-as 
maradványok „méltányosság alapján rendkívüli átcsoportosításra kerültek”. Az elnök kéri a 
résztvevőket segítsék a sportkörzetek motiválását, a nagyobb anyagi lehetőségeik 
kihasználására, a pandémiás veszélyhelyzet mindenkori rendeleteinek betartásával, 
betartatásával. Egy vagy több sportkörzet saját kezdeményezéseivel azokat is képes bevonni 
a kirándulásokba, természetjárásba, szabadtéri családi sportversenyekbe, kerékpártúrákba, 



kajaktúrákba, horgászversenyekbe, akik a nagyobb rendezvények kormány szinten elrendelt 
szigorúbb előírásainak nem tudnak megfelelni. Így biztosítható a KPSE teljes vertikumában, 
mindenki számára programjaink valamely szintjén való részvétel. Ugyanakkor minden kiemelt 
és területi program szervezésekor a meghirdetéstől, a regisztrációig fontos a rendeletekre való 
figyelemfelhívás, és azok betartatásának következetessége. A 2021-es év a remény éve a 
nyitást követően sok és változatos programmal, rajtunk is, de nem csupán rajtunk múlik, hogy 
mindez realitássá váljon. A döntéshozó testület, egyenkénti, egyhangú szavazással, 17 igen 
szavazattal egyhangúan elfogadja az elnöki beszámolót. 

Az ötös napirendi pontban Kalmár László elnök az elnökség határozati javaslatának 
megfelelően a testület elé terjeszti jóváhagyásra az elnökség gazdasági munkájában való 
közreműködésre Szesztai Szabó Edina részvételét az elnökség munkájában, az elnökségi 
üléseken való részvételi joggal, szavazati jog nélkül számviteli koordinátori feladattal. A 
résztvevők előzetesen megkapták Szesztai Szabó Edina fényképes önéletrajzát. A jelenlegi 
öt tagú elnökség összetételét ez a megbízás nem érinti, az változatlan marad. A döntéshozó 
testület egyenkénti szavazással, 17 igen szavazattal egyhangúan elfogadja az előterjesztést. 

Ugyanebben a napirendi pontban szereplő előterjesztés szerint az elnökség kéri a küldött 
értekezletet, hogy járuljon hozzá Mátraházi Károly Miskolc könyvelői irodájával való 
szerződéskötésre, a KPSE könyvelésének vezetésére. A döntéshozó testület egyenkénti 
szavazással, 17 igen szavazattal egyhangúan elfogadja az előterjesztést. 

Egyebek napirendi pontban Kalmár László elnök megkéri a résztvevőket, ha van még a 
napirendi pontokhoz kapcsolódó észrevételük, kérdésük tegyék meg. Ezt követően 
megköszöni a részvételt, valamint az addigi munkát, jó egészséget és eredményes munkát 
kívánva 11,05-kor berekeszti az ülést. 

 

 

 

Deák Andrea jegyzőkönyv vezető                 kmft                             Kalmár László elnök 

 

 


