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Délvicléki Aero Club 1930. 67]0 Szeged. Kal,inczry r"r. 2. szárn alatti
kiublrel_viségben tartott 201c). rrlájr"ls 24,í évt rendes közgyűrléséról

a

l8:00
l]ctltí:s C]ábor.
I(öszöntörn
a kcizgyű léseIl rrr eg| elenteket

!

Jelenleg aktív tagsirgi .jogviszonrryal 12 fö rendelkezik. igv a határozatl<épességhez,37 fő aktív tag.jelenléte
sz|iksóges. A jelenlóti ívct áttckintve megállapittlrl. hog;, 8 tö varr _|elen, a köz_ul,iilés netn határozatképes, ezórt
nlegisrnételt i<özgyulése l<eriil sor l 8:30 óral<or.

l8:30

l.

Elnöl<i rnegnl,itó

l]ulú-s (jtiht;r,
mindcnkit közgyűlésünkönI A 18:00 órára összehívott közgyiilés nem volt lratározatképes.
SzeretetteI köszöntök
ezért megisrnételt közgyűlést tarlunk, A jelenléti ívet átte](intve rnegállapítom, hogy szavazaí.ijoggal rendelkező
tagiaink közül ll-en vannak jelen. Ezt a Mandátunlvizsgáló Bizottságnal< nreg kell rlajd erősíterrie. Ez a
l<özgytlilés az évi rendes közgyűlésünk, A íő feladatunk a 20 l8. évi beszárnoló elfbgadása, de a többi ténlánk is
lbntos.

2.

Maiidálutnt,lz.5g4|Q Bizot!ság beszánroló_ja a s7ava4atliépe9 ]él5zl111rtil. hatlrrtlzatl<épelség rnegá|lapi!q5a
Bctlitzs (}úbor,

Az

érdemi tnttnka clkezdéséhez a Marrdáturrlvizsgáló

Bizottságrrak ellenőrizIlie kell a jelenléti íveket.
dr, (lsergő l'ibort és Varga l(árolyt. I(érern. kézfeltartással jelezzétek.

Nlarrclátulrrvizsg;iIó I}izottsárgnak_javaslorn
ha elíbgad.játoli a _iclölteket!

S:tnu:ás ; A közgyűlés egyhangúlag elfogadja
[:ell<érern a N'lanclátrrrlvizsgáló

a

jelölteket.

Bizottság tagjait. hog1, ellenóriz,z,él< a jelenlóti íven szercplő neveket ós

a

szavazatkópes Iétszámot!

A Mandáturnvizsgáló Bizotlság ellenőriztc a.jclenléti íveket és a szavazatl<épes lótszár-rlot. Megállapították. hogy,
_jclerrlóti ívckerl szereplő nevek megcgyeznek az al<tív tagsági jogviszonnyaI rcndclkező tagol<kal.
Megállapítottilk továbbá. hogy,az aktív tagok közül ll íö van.jeleri.

a

Bal.áz,s

Gábor.

Szavaznltnk kell a levezető elnök. a Szavazaíszámláló Bizottság. a jegyzőköny,v-vezető és a jegyzőkönl"v
hitelesítől< szelnéIl,éről, l,evezető elnöl<nek javasIolrr Inagamat. I(órcrrr. kézícitartással jelezzótek. hog1,,
ellbgad_jiitol<-e. lrogr, én vczcssctn le a |<özgy,űIéstl)

S:ttytt:cis

-

A l(özgytilés Balázs Gábort tartózkodás

ós cllenszavazat nólkti], egyhangúlag ellbgadta levezető elnöknek,

l]dlri.s (ir,ihrlr;
Szavazalszánl]áló Bizottságnak Varga l(árolvt és dr. Csergő 'I'ibort javaslom. I(ércm. kézfeltarlással jelezzétel<.
hogy, elfogadjátok-e

őket?

S:ctvuzá.s;

A
s

l(özgyűIés tartózkodás és ellenszavazat nélkiil ee.l,hang[llag elfogadta Varea l(árolyt és dr, Csergő Tibort

l.ay a,lltls z.átll

l

á l ó n a l<.

Bu!ti:,s (júbtlr.

Jegyzőköny"v-vezetiiriel<
szernélyét?

Pacz Gábort javaslorTr, Kórcrn. kézf'eltartással .jelczzótek.

hog,"" elflogad_iátok-c

,ttit,o:ri,y.

A l(özgyrlilés Pacz Cabort, tartózkodás

és ellenszavazat nél]<ül egylrangúrlag elíbgadta.|cgyzőkönyv-vezetőnel<,

1. oldal,

összesen:4

az

ő

tsulá,s Gdbc,r.
.legyzőkön,vv hitelesítőrrek _javaslonl az, Varga [lóL.lrr.,t cs
e

líbgadásLrl<ró

Na_91,,

Gábort. I(ércni. kÓzícltartással

szaYa'zz,ato]l< az

l l

S:ttl,,tlztis.

szavazattal, tartózkoc]lis cs e llen.zaralat nélkül. egy,Irangúlag elÍbgadta Varga RÓbertet és
N agy, C ábort j egyzőkön,,-v h ite lesítőnek,

A l(özgl,űlés ll igen

4.

A !eJgzelő_q_bü i.rurefi_elqlsél_aulre_ldj_pprrtotr9Ljlgzq!§lfogaelasp
tsulúzs Gclbor.

Ist-ncrtetem a napircndi pontokat.

_
_

_
_
,

clnöki megnl"itó;

tnandátumvi)sgalo bizottság beszlrrnolója a szavazatképes létszámról, határozatképesség megállaPÍtása;
szavazás a levezető elnök. a szavazatszánlláló bizottsá_e, a .jegy"zől<önyv-vezető és a .iegYzőkÖnYv
h itelesítők személi,éről.
a levczető clrröl< isr-nertetője a napircr-rdi poritokról és azol< elibgadása:
az,elnök és az elnökhelyetiesek beszánlolóla a 2018. gazdasági évről és az éves beszámo]Ó ismertetése:
az. Ellenőrző Bizottság beszámolója.
sz,avaz.ás a 2018. évi beszáInolók elfogadásáról;
a szakosztályvezetők beszárnoló.ja a 20l 8. évről és a20|9 évi tervekről;
a 2019. évi pénziigvi te rv ismerletésc és clfb_eadása;
a vezetősóg tlijékoztató.ia a tagsáei _joeliszon,v törlésekről. a ti)rlési határozatok ellen beny,'Újtott
esetleges

í'el Iebbezések

szav az,ás

az

a

l

elbírálása:

apszabá ly é s szabá l;,,zatol<

rn ód os ításár,ti

l

;

eeyebek;

elnöki zárszó

MivcI rnegislrréteh közgyiilésről van szó. irj rrapirencli pontot

vehetiink fel. l(érem, kézfeltarlással jelezzétek

napirendi pontok elfogadását!

a

Szavuztis;

A

I(özg.vűrlés

tartózkodás és e l lcnszavazat riélkii l. egyhan

Bttlú:s,(]tibtlr,
A közgy,,űles szabály,os nlegtartásához sziiksége

5.

rrern

Az e]rÉk ér azslnöl<he

ly,e_tlese_k_b§l4émqló.ia a

s i.ig1,"renc1

gú lag

elfogadta a rrapirend i poritokat,

i pontol<on

tír l

vagyurrl<. I(övctkezzcrlek

2Q]E gaz.daságr_e\/1ő!!9 az.j_ves

a bcszárnoIók

!

bq9záq.oló_,isryie!,e_!ésp

lJulti:s Gtlbor

A

20

l8. évi gazdasági tevékenységéről:rencikívülir-rek rrem rnondható a tavalyi év. A nlérleget elküldtük az

sa.ját bevételi
E]leriórző Bizottságn;k. illetve itt is megtekintheti, akit érdekel. Minclen Szakosztálynak megvan a
látszik,
rnűködni
is
továbbra
|orrása. az önfenntartás

Kttíotltt ,\úntlor:

-[avalv 5.147e lorint a<]ózás előtti creclrlénl,iinlt lett. Nenl sokat, dc javult az aran}' értéke.A vállalkozási
tevékenvség nycreséges. így társasági adót kell t-izetnünk,
(Katona Sánclor tá.jékoztatást aclott a beí'ektetésekösszetételéről és értékéről.)

(A mérlcg a.iegyzőköni"v rllelléklete)

6,

Az Ellenőrző BjzotJság lqszáEqlqfa
tsulti:s Cáhor.
I:cIl<ércnl az Ellenőrző Biztlttságot.

hou_v-

tartsa meg bcszámoló.ját!

L/argtl }lóbert.

Az Ellenőrző Bizottság célzott ellenőrzésként rlegvizsgálta a beszárnolót, l(özgyűlósnek.javasoljLrk
beszárnoló és közlrasznirsági rncllél<lete

el

fbgadását!

2, oldal. összesen: 4

a 20

l8. évi

l]ulú:s (itihor.
VaIi-e kérdésa beszánlolóval kapcsolatban?
l(érdés nem lévéntérjtink át a beszárlolól< eilbga.lá.a napirendre!

1

.

Sza,",azás a 2018,

éyi be,s7_4moló(_elfogadásár,ó1

Balázs Gúbtlr.

Szavazásra teSZgm fel, hogy elfogadjátok_e az elhangzott beszámolókat?
Szayazús:

JcIenlévők ellcnszavazat ós tartózkodás néll(iil elíbgadták az elnöl(. a gazdasági elnöl<helyettes

beszámolÓját.

.trllrt:ti.l,.

Jelenlévők ellenszavazat ós tarlózl<odás nélktil elfbgadtá]( az E,llenőrző Bizottság bcszárnolójá1.
Balázs Gábor.
Szavazásra teszem fe1. hogy elfogacl_iátok-e
r"nellékletét. ós rncgadjátok-e a í-elhatalt-nazásl.

a 2018. évi egyszerűsített éves besziimolót és közlrasznúsági
hogr aláír.jarn és bcnyúrjtsuk azt?

Szal,ttzás;

Jelenlévők ellenszavazat és tartózkoclás nólkül ellogadták

a 2018. évi egyszerúisítettéves beszárnolót

és

közhasznúsági rnellékletét.

tt.

A

szaliosztál,r,vezctőI< bcszámo_1ója a ]01 8, e r ról és a

]0i9. evi

Bcllázs Gábor.

A szakosztályok nem képviselik magukat vezetői szinten,

terr,,el<ről

így .javaslom, hogy ezt a pontost tegYük a következő

vezetőségire. és annak a.|egyzőkönyvét elolvashatjátok rnajd. Megfelel így?
,S:ul,u:t?s;

Jeienlévők ellenszavazat és tarlózkodás nélkül elíbgadták a.javaslatot.

9.

A

2019-

éylp!!zügy!

te!\/ 1speú9!ése és,elfog4dása

Bllti:s Cúhrlr;

óv,i költsógvetósi terv a tavaly,,ihoz l<épest anny"ival változot1. hogy mirrcl a bevételi, mind a kiadás
oldalon rnagasabb összeggcl szátnoltunk. A világba_inokság ol<lrn nrind bevétel. miIld kiadás kcletkezni fog. A
hely,iséggcl kapcsolatos l<iaclások jelcrrtősen növekedrli íbgnak idén, hiszen a repiilőtér tizerneltctŐ.je nagYban
növelte a bérleti dílakat.

A 20l9

A szárnok tervezésénélezúttal is az

euy,ensúl_vra

törekedtlink a tavaly,i tényszámok figyelemlre vétele alaPjárr.

lsmcftetem a kiiltségvetós szárnait, (A költsé_lvetés a.jegy,zőkönyv

mellóklete)

Varr_e valakirrek a költségvetésseI l<apcsolatban további kérdése? Kérclésnem lévénszalaz.ásra teszem fel, hog,v
ellogad_látol<-e a 20 19. óvi költségvetést']
S:.ttl,tl:ú.s:

A közgyűlés egy,hangírlag elíbgadta a 2019. évi költségvctést.

l0,

,I

ags3gijogv!.9z..o,111 tö_r!é.rek,

alürlélt balérqzalo,k

el|cll_b_puy_újtaü

gsetlesgrfpllebb,_elsg!elbírálása

l]ttlti:,s (ic|bor.
Az clmúlt évlrcrr tag törlés neIn történt. igy ez,z,el kapcsolatos lellebbezés seln órkezett. Egy sajnálatos haláleset
rrliatt egyel csökl<ent az aktív létszárnunk. Az őszj időszakban rnajd újra áttekintjük a tagsági viszonyokat. A
jogfenrrtaftó tagok sorában nern tör-tónt változás.

l

]

.

S

zirv

azás

irz. al ap g_ztibá

ll, és sz.abélyzerto k

In í2d os

ításáró

l

Cjúbtlr
Alapszabály, r-llódosítást nel-tl tervezűnk. I Ia van valakinek javaslata. kéretn , jelezze.
A székhely rn<iclositása ide tartozó kércjés.a vezctóségi tiléseken rnár goridolkoztunk azon, hogy elhozzuk
Alg1 tir(iI a szól<hely,ct. l.e hctősógként felrrrerült. hogy, icle a klr-rbhelyiségbe tegl,iik át a székhel.vet.
Bctlciz,s

Dr

Nagy Súncklr

Ez az,zal.iárna, hogy az összes repülőgép papírjában rnódosítani kellerre az adatokat.

3. oldal, összescn: 4

Bulá:s Gtibor
Valóban, és pont czórt netll léptünk eddig. F_zen telLi1 postiizási problótnákat is 1-elvet a dolog, A rnai napig
1rzetjLil< eg1,,ébkónt az utánktildést a postán. lllcrt lcllgcicg levél érkezik Al*l1,,őre annak ellcrrér'e. lrcl91"rlindenhol
t'elhívtLrk rá a tigyclmet. l1elrr az a postacínltirrk,

A közhasznúság kérdése is ide tartozik, A közhasznLrság sok kötöttséggel jár, és előnyét eddig nem sokat láttuk.
Mérlegelni kell, mcgéri-e í'enntartani ezt az állapotot. A bérleti díj emeléssel kapcsolatba például volt némi
ha.jlaIldoság azSZK'I'részéről arra, lrogl,rnáskent bíráljon cl egy közhaszn[l egyes|iletet és a í-elületen rnűködó
profitorientált társaságokat, de végtil az tizerneltető úev döntött.

hog,v a nem tesz

ktilönbséget köztünk.

12.Egr:cbs]i
l]ulú:s Gclbclr;

Kórdezenl az cgy,bcgl,rliltcl<et. hog,r,van-c valakirlcI\ az cgyebcl< napirendi pontba tartozó be_jelenteni valóia.

ténlája?
Nern érkezik észrevétel.

l]

Llnöki zárszó
l]alti:s Gábor.
Köszönörn a rnegielenést és a konstruktív egl,iittnl[ikódést! A közgyűlést bezárom!
li.rn. f.

Jegyzőkönyv-vezető:

Levezető elnök:

ilrtll ll

.. , ,í, ..,

... ... J. ...

-.

,/,/1/;
/á

-

Balázs Gábo{

Pacz Gábor
Jegyzőkönvv

hitelesítők:

ábor

4, oldal. összescn: 4

