
J e gy zőköny v
a Délvidóki Aero C]lLrb 1930.

2022. rnájus 20-i évi rendes közgyűléséről

l8:00
l]ulti:.s (jcibtlr,

I((js,, ötltörll a liözgl íilése n Ilrcgiclcnlcl<et! .Iclcrrleg aktív taesági .jogviszonnyal 4) 1ii rcnclell<ezik. íg}, a
ltatát,tlzltti,tipcssc_gIlcz, ]3 lij lrkiir, tirg _iclcrrlótc sztilisógcs. A.ieIcrlIeti í\,ct áttcl(intvc rneliiIlapítrlnl. hogv l l íij van
_jclen. a közgl,tilés rletn határozatl<épcs. czórt rllegisrrrótelt liözgvtilósc kcrtil sor líJ:30 óral<or.

l8:30
1 Elrókj.tu§c,ruló

Balázs Gábor:
Szeretettel köszöntök rnindenkit közgvűlésünkön! A l8:00 órára összehívott közgyűlés nern vo|t határozatképcs.
ezért megismételt közgyűlést tartrrnk. A_ielenléti ívet áttekintve rnegállapítom, hog1,, sz.avazati.joggal rendelkező
tag.iainl( köziJl l3-an vannak _iclerr. E,zt a Mandátumvizsgáló Bizottságnal< rneg kell najc1 erősíterlie. Ez a
lii)zgvtilés az ór,'i relrcles l,özg1,[ilésiinl<; Ieglbntosabb tómáinl< a rnérleg ellbga<lása ós a tisztségviselő ú.iítás.

)- M4q!4tqrlviz5gáló Bi<qllitrg beszánoló.ja 4 lz4vaz4tk9pgs lélszárnról. hatarozatliópessóg pegalt4pit6a

Balázs Gábtlr.
Az érdemi munka elkezcléséhez a MandátuInvizsgál<i tsizottságnal< cllen(iriznic kell a.lelenléti ívcker.
Mandátumvizsgáló Bizottságnak .javaslonl a jeIölő bizottság tagjait. Név szerint: Ma jclan I)éter, Varga l(árol1 .

Nagv Gábor. KéreIn, kézf'eltartássaljelezzétek. ha elíbgadjátok a jelölte|<etI

S: ay a: á s : A l<özgyű lés egylrangú lag el 1 ogadja a j elölteket.

[]elliércm zr Mandátutnvizsgáló Bizottság taglait. hogy ellenőr,iz,zék a.ielcnléti ívcn szereplő neveket és a
s,, ar"azatl,ópe s lútszi!rtlot I

A Mandáturnvizsgálti Bizottság ellenőrizte a jelenléti íveket ós a szavazatképes létszlrnlot. Megállapítottá|<, hogy
a jelenléti íveken szereplő nevek llee.egycznek az aktív tagsági jogviszonny,,al renclcll<ező tagokkál.
Megállapitották továbbá, hogy az aktív tagok köziil l3 íő van jelen.

Bolózs Cábor.
Szavaznunk keIl a levezető elnök, a Szavazaísz,ámláló Bizottság. a jegvzőkönyv-vezető és a.jegyzőkönyv
hitclesitők szerrléll,éről, Levezető elnöknek.javaslonl magamat. I(órcm. ltózí-eltartással jelezzűelt. hogv
cllilgacl|átol<-c. hogr én vc.tcssct,lt lc a k(jzgr,űlóst']

Szctya:ús:
A I(özgYŰlés Balázs Gábor-t tartózkodás ós ellenszavazat nólklil, egvhangírlag ellogaclta lcvezelő elnöknek

B,llti:s Gáb,,t,:
Szavazaíszámláló Bizottságnak Tanlás Fercncet, I(ovács ALlrélt ós Nag},Gábort _iavaslorn. Kérelrr"
kézfeltartással jelezzétek. hogy elíbgad játok-e ől<et?

Szaya:ás:
A l(ÖzgYÍilés tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlae elíbqadta farnás Fcrencet, l(ovács Aurélt és
N agv Gábort s,l.ay a7l|tszál,|l l/r lónak.

l]alci:s Gtlbtlr.
JegYzőkönYv-vczetőnelr Pacz Cábort _lavaslorn. I(érem. l<ézí-eltatással jelezzétek. hogi, elfogadjátol<,e az ő
szernélyét?

Szayazás:
A KÖzgYŰlés Pacz Gábort, tartózkociás és ellenszavazat nélklll egyhangúlag eltbga<lta jcgyzőkönyv-vezetőnek.

Balá:s C]ábor,
Jegvzőkön_v,v hitelesítőnek _iavaslorl Nagv Gábort és Varga l(árolyt. Kérem, kézfeltartással szavazzatok az,
c l fbgadásLrliró l I

S:tn,rrti.s,;
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A Közgyűlés 13 igen szavazaííal. tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
Varga l(árolyt jcevzőliönl,v h itelesítőnek.

4. { l9v19,4ető elnök isnlcrtclq.tc a11ap[e!dr pontokról. és azo]< -clluodéla

egyhang[rlag elfogadta Nagy Gábort és

lJttltj:s Gc?bor.
l smertetet-n a nap irendi pontol<at.

- elnöl<i rrlegny it<i;

- trlandáturrlvizsgáló bizottság beszánroló.ja a szavazatkópes lótszámról. hatzrrozatkepcssóg megállapítása;
- szavazás a levezető elnök, a szavazaíszámláló bizottság. a jegyzőkön},v-vezető és a jegy,zőkönl,v

h itclesítől< személyéről ;

- a levezető elnök isrnertetője a napirendi pontokról, és azok elfogadása;
- az. clntjl< és az elnökhelyettesek beszánrolója a 202l , gazdttsági évről és az éves beszámoló ismertetése;

a7. Ellenőrző R izottság beszámolója:
- szayazás a 202 l, óvi bcszárlolól< elfogadaisáról;
- a sza]<osztlrlvvczctök beszárllolója a 202 1 évröl és ,t20?,2. óvi tervel<ről:
- a)022. évi pénztig,vi terv istnerletcsc ós ellb_gadása;
- a vezetőseg tá.iekoztatója a tagsági.jtlgviszorlvtörlóscl<rói^ a 1ijrlósi tratiirtlzlrtoli cllcrl bcrlyír.jtcrt1 escilcrlcs

í'el]ebbezósek clbírálzlsa.
- jelölőbizottság beszárnolója a tisztségviselől<re érl<ezett.jelölésekről:
- tisztségviselőr,álasztás;
- egvebek:
- elnöki z,ársző,

Mive l rnegisrnételt l<özgy,űlésről van szó. új napirendi pontot ncm vehetünk fel. l(érem. kézfeltartással jelezzótek
a napirendi porltok elíbgadását!

,S:ol.,tl:á,s;

A l(özgl,i'ilós tartózl<oclás és clletlszavazat néll<til. cgvhang,úlal cllilgaclta a llilpirclldiptlttlol<at,

_5. A.z 9[ö_k és az clnökhell,ctle,s9\ beszfulolóln_a ?!? l goz.clarogi évtő!.is 4z_évqs be5741noJó islng(9t_es_9

l]ulúz,s Gábtlr.
A közgyiilés szablil1,os r-rregtartásához sztikséges ügyrendi pontokon túl vag,vunk. Következzenek a beszámolók!
A tavaly,i éviink a szokásosnál kevósbé volt aktív. Többek között errnek köszönhetően gyengébben teljesítettünk
pónzügy,ileg is. Egyértelrnűen liitszódik, hog_v a sportszolgáltatás bevételünk csökkent. Szerencsére a
befektetéseirrk kornpenzáltál< a kiesést. A klasszikr-rs e.jtőernl,ős szakágnál volt egy jelentős pénzüg.v,i esés, a
progresszív c.jtóernl,ős és az UL szakág hozta a papírfornlát. a vitorlázó szakosztálr,,nál pedig látszik, hogy tavaly,
netn rendeztek verscnvt.

K u ! r.l n u S ti n t] t l r i,; ttt tl l, t c l i t.t tn é r l c g,s : ti ttt tt i í.

kctítltlct scindor.
I(önyvclőt váltottunli. rne rt folyarnatos problémák adódtak az előző könyvelővel. lM 90e lorintos vesztesé_9ünk
volt a tavaly"i óvben. A víz l<öltségc jelentősen kevesebb |esz az, idei évtől. rnert saját órát szereltettlink fel:
általán1" helyett tnost Inár a tényleges, alig mérhető fog;,asztásunkat foguk í'izetni. A korábbi rossz tagdíjfizetési
rlrorál rniatt az értcsítéseli és f'elszólítások után több mirrt 900e forint tagdíjat sikerlilt beszednünk.

l3ulázs Gáhor
A tavalyibérleti dijal<riál vcgl,ótcl< figy,clcnrbe. hogy,a járványhely,zet miatt nóIrán1"htinapig ncln kellett bérleti
dílat fizctn|ink scnl a rcptórctt. scrn itt a klLrbhcly,isógbcn!

6. Az, L_llqr]Ovő Biztlttslrg bcszlrmoló_ja

B,tlá:": U,ib,,t'.
Felkérenl az F.Ilenőrző Bizotlságot. hogy tartsa rneg beszámolóját!

Lrtlrgu Róbert.
Az Ellenőrző Bizottság célzott ellenórzéskérrt rnegvizsgálta a tagnyilvántaftás lelülvizsgálatának folyamatát.55
tag kerlilt törlésre, ebből 27 aktív tag volt. A kiértesítésel< és lelszólításol< időpont_jai megfeleltek a

jogszabályoknak és alapszabálynak.
A tárgyi eszl<öz nl,ilvántartás áttel(intósét.iavastll]rrl< a vczctőségncl<
A beszárlolót rncgvizsgáltuli. Az alaptcvékenvsóg kiescse szerlbctijrl(j. a járr,árrvhclrze1 eg)érte]rrriicn rlitlrrrtnta
bóll,cgót. A bcsziir-nolót rctlclbcn lól,őncl< találtrrli ós cJlbgadtlsra 1alastlljLrk.,

Btllú:,s Gáhrlr.
Van-e l<órt_lés a beszllnloItival l<apcsolatbarr? I(érdós netn lévón térjtink át a beszárnolók elfogadása napirendre!
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] Szavazás a ](|2 | 91v1 lclszatnoltlli clíilgadáslrrt)l

Baltiz,s Gábor.
Szavazásra teszem iel, hogy etfogadjátok-e az elhangzott beszámolókat']

Szuvazás:
Jelenlévők ellenszavazat és tarlózkodás nélkiil elfogadták az elnök. a gazdasági elnökhell,ettes beszlrnroló.ját.

Szayazás:
.lelenlévők ellenszavazat és tartózkodás nélkül cltbgadták az l]llerrőrző Bizottság bcszárrroIó_iírt

8. A szaIitlsztlrlr"vczetó|< llcsziiIrrtllti ja a ]02 i. ór,r(jl ós a202)-. úr.,i te rl,clir,ól

l]ul.á:s (iclbor:
A klasszikus ejtőernl,ős szakosztály bcadta a városnal< a pá]r,váz,atát az, őszi MATASZ kupára,

M a1 dá n P ét e r, v itor l á z ór ep ii l ő,s z a ktls :t á ly.
Elindult a repülés, vannak növendókeinl< is. JúliLrs 1-9. között nemzeti bajnokságot szervezünk. illetve a nyár
későbbi időszakában vitorlázórepülő világbajnokság lesz a repülőtéren. Ennck szervezésében talárr besegítlink
majd.

L'arga Rribart, sárkánl,rept|lő s:akosztál1,.
[Jgl'nózctt ki. hog.r'a 20]l-cs ór,bcn rendeződik a szal<átg lrcll,zete. z\ gc|peink gy,ártója azotlbatt nlegsziint. ncrn
iLrd.jLrk. hogr atl lchct a ttlr,,litlilia1,llitn hclvcttcsítcrri a g1 árttii 1'clí,ili,izsgálatot.

N ct gy G a b o r, p r o gr e,s,s : ít e f l ii e r t t.t, ő,s,s, : u k l,s : t ti ll, ;

Ahogy többször ellrangzcltt. szegénves volt a tavaIvi év. Nern voltr.rnk vcfscn),el], alig r_rgrottlrrrk. Idén jobba
helyzet, képzés elindu lt.

9 . A 2022. év i p énzngy j_,tprv_l§]!9_t191é§9-9_9_9 l fo gad ása

Balázs Gábor isnterteti a pénzügyi íervet.
Szayazásra teszem fel. hogy elfogad.játok-e a költségvetés tervezetet?

^\:ttt,rt:lil.,
.ic]cIlii,l(ik cllcn\,/avalat r,is tarttjzlitlcltis nóll.til cJlbg.lrdtiik a l,öltsúgvctés 1ervezctct.

l0. !_aggágijQglj.szqry töt]ések. tl törlesj határozalgk g!|en benllrltott cse.tlggqs f9!|ebbe7gseli elbírálása

Bulúzs Gábor:
Évek Óta adósak voltunk a tagdíjhelyzet rendezésével, ezt Inost megtettük. Februárban kikiildtük a felszólító
leveleket, március 3l-ig lehetett érdemben válaszolni rá, Két íő kórte a jogviszony törlését enrrel< nvomán, a
többiek nem reagáltak. A vezetőség áprilisban áttekintette nevenként a listát és kil(ii]dttil( a törlésértesítőket.
Nem volt fellebbezés.
A klasszil<Lrs e.jtőernyős szakosztálvbcil 23 íö. []l. szakosztály"ból ,1 fii, progrcsszív c,jtőcnly,(is szaká_eból j fó"
l'itrlrltizijlitól 2ó lólicrtilt 1tjrlósrc..lclcn pillanatllan 4_5 lij aktiv 1agLrrrli van. A töI,1cseI< Lrtán a klasszilius
r'it(lcr-rrl(js ós az [-l I- szlrl.tlsztiiir I() f(j alli cs(j1,|icn1. igr (ll< nclll iiclcgálIralnali tau,ol(at a i.,czetősógbc, Mivel
l'ellcbbezés t,tcIll érl<ezett. ígr a közgrLilósnek czzcl a téln.lval nincs ttlvábbi tcnnivaló.ja.

I L S zav azás az al qp s_z_a,b élyj§§z a b 4 |l 741qk E ód o q í t 4.sÁó l ;

Balázs Gáhor
Nem érkezett.j avaslat.

l2. Jelolőb_izottsry !9_s7árnqló}1 q l_ir4§égyi§§lőkre élkezett ielo]esp]irpl

Balti:,s, (ióbrlr
,\ jcl(ii(ibizottsiil tagjai a s.,,itlitlszlál_r \ clcttjk voltaii., Istlcrtetcnl a tisztséqe]<re órkczet1 .ielöIóseket,

A.lelölescI< azt mtltatjál(. htle_\,a tagság a _jclcnIeei eln()kségi összctétellel szeretIlé íblytatni az egvesület
rnLrnkáját. Az elrrök és az elnökhelyettesek posztjára elnöknck jtimagarn. BaIázs Gábor, gazdasági
eInökhelyettesnek Katona Sándor. műszaki eInökhely"ettesnck Ma.jclán Pétcr és konlrnunikáci(ls
elnökhelyettesnek Lassú Gy,ula lett jelölve.

Érr magam köszönöm a bizalmat és vállalom a jelöltséget. I(érclezern az clnökhelyettesel(et. lrclgy vállal.iák-e a
következő ciklusra szóló jelöltséget?

Ku.tona Sándtlr:
lcen. vállalorn a.ielöltségct,

_], cllc]ai. összescn: 5



13.

Majdán Péter.
lgen. vállalorrr a jclöltséget.

Lassú G y-ulu,

Igcn. vállalom a.jelöltsógct.

Az Illcnőrző bizottságbu Lltezl.oczl,i Akoson. Libor Józsel'erl és Varga t{óbertcn kív|il rniis 1e loles netl érkezett.

I(érclczcrn a.|elölteket, hogy vállalják-e a.jelöltséget a következő ciklusra'J

l,tlt::kjczki jkos.
I gcn. a.jeliiltséget vál lalorn.

l,ibor Jó:,sef :

I gen. a.ielöltséget vállalonr.

|'argu Róbart:
Igcn" r,ál lalonl a.iclöllsógct

Tisztsógviscltj választás

Rtlltiz,s Gtibor.
I(érern a jelöliibizottságot, lrogy a

az alábbial< szerint:
E,lnök
Gazdasági elnökhelyettes :

Mr]iszaki elnökhely,ettes:
I(or-nrnurr i kációs c l n ökhel_vettes :

]-.l lenőrző Bizottstig:

táblára tisztségenkérrt írják í-el azon jelöltek nevét, akik vállalták a jelöltséget

Balázs Gábor
I(atona Sárrdor
Majdán Péter
l a.sú ( ir uIa

l,ibor .Iózsc1. Laczliticzlii,Alitls. \'arc.a litjllc11

Az Alapszabál1 órtclrnében a l(özgyűlés a Vezetőség és az. E|len(lrző Bizottság tagjait titkos szavazással
r,álasztja Il1eg. I(órcr-rl a szavaz.Llszárnláló bizottság tagjait. hogy osszák ki a titkos szayazáshoz, a

szavazólapo|<atl l(órcrn a tagságot. hogy a kitöltött szavazólapokat az urnába dobják be!

A szavazás lrrellctc a követl<ezó:
l kör szavaz,ás az elnök szelnélyéról
2. kör szayazás az elnökhelilettesek szerlél,véről
3. l<ör ellenőrzó bizottsági tagok szerrréll"éről

S:ul,tt:tí.s -,

L'urga Károl1.,.

A sz.avaz,aíszárrrláló bizottság az urnába c]obott szavazólapol< alap1án rnegállapította, hogy jelenlévők l2
órvér-ry,es szavazattal és 1 tartózkodás r-rlellett rncgrálaszlottak Balázs Gábort az egyeslilet elnöl<i posztjára.

S:tn,u:ás;

|:arga Kártlly.
A szayazaísz,ámláló Llizottság az urnába dobott szavazólapol< alapján rrlegállapította. hog;- jelenlévők a

- gazdasági elnökhell,ettcs tisziségrc l2 érvérryes szavazattal és l tartózkodás rnellctt rrregválasztották l(atorra

Sándor1
- nlLiszalri clnökhe l1,,cttcs tisztségrc l2 órl,énr cs s./avazattill és 1 tartijzliildii_s nlcllclt tlte gliiltiaszltltták N4a jdlrrl

l)é1 e r1

* liotnnlunil<ácitjs c jnöl<he lvcttcs tisztségrc l2 érvénl"es szavazattal ós l tartcjzkodás rnellett rnegválasztcltták

l,assLr Gy,Lrlirt.

L'urga Kárcl1.1.,;

h s,zayazaísz,ánrláló bizottság az ltrnába dobott szavazólapoI< alap_ián megállapította, hogy, jelenlévők az

elIcr-rőrző bizottsági tisztségrc 10 érvényes s7.avazat rncllctt rrregválasztottál< l,aczkóczki Akost és Varga
Róbertet. 9 érvény,es szavazattal pedig l,ibor Józseí-et.

Bctlázs (}ábor.

A vezetőséglreIi az elnöktjn ós elnökhcly,ctteseken kív|rl a lcgalább l0 lii aktír,taggal rcrrclell<ez(i szakoszliilltlli
I<épi,iselői is tagiai, A szal<oszlál},ok iiltal clcIcgált tagot a szakosztál},ok nrirgul< választjiili. lneg. de a képriselÓ
szcrrrél,vét a I(özgy,iilésrle|< _jóvá kell hagl,nia. l(érdezeIn a szakoszlály,ok l,épviselőit. hogy kit jelolnek tagjaik

köz|r l az egy,esii let vczctiisógébe?

Ncti1.1,Gűl:or.

A Plogre sszív E jtiiern,vős Szal<osztál1,, l<épviselő_lénel< Balog Györgyit választottuk.
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tría.jctún l'éter.
A VitorlázórepiiIő Szakosztáh,nak az egvesüIe1 vezetőségébe delegált tagja Laki Róbert.

l} tt l rt:,,s t, Li l.t lt'.

A szakosztál1 ok által a vezctőségbc deleglrlt tirqok nrcgerósítésére kérc]ezerll a jclenlévőket, hog,v a.jelöltek
személ,-,e ellen van-e bárl<inel< kiíbgása?
I(ifbgás netn lóvén kérem. lrog_u', I<ézí-eltartással _ielczzétek, hogy, eltilgadlátok-c vczetősógi tagsági tisztségre a
Progresszív Ejtőernyős Szakosztály képviseletére Balog Cyörgyit. a Vitorlázórepí-ilő Szakosztálv képviseletére
Laki Róbertet?

Szayazás 
"A Közgyűlés egyhangúlag elíbgadta Balog György,it és Laki Róbertet a szakosztál1,ok álta| a vezetóségbe

clelegált tagnak.

l 1, l'lrlcbcli

Bulú:s ()ábor,

I(érdezem az egy,begyűlteket, hogy van-e vaIakinek az egvebel< napirendi pontba íartoz,ő bejelenleni valója,
témája? Egl"éb térna nenl lévén rrregkérem a tisztséget vállaló személyeket, hogy ír_lál< alá a tisztségviselői
ny,ilatkozatokat I

15 _Eb)]rizqrszó

Balázs (]ábor: Köszönönl a nlegjelenést és a konstrtrl<tív egl,üttrrlűl<ödéstI A közgy,űlést bezárorn!

l<,m.f,

Levezető elnök:

,ézá
Balázs Cá

Jegyzőkönyv -yezető,.al
Jesvzőkönvv h itelesítők:

pÉlvtpÉrl AERo cLuB 1930.
6750 Algyő, Téglás u. 151,

Adószám : 19078456-2-06
Bsz, : 11600006-00000000-5906 1849
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