Jegyzőkönyv
A Délvidéki Aero Club 1930. vezetőségének 2017. május 3.-án,
a 6720 Szeged, Kazinczy u. 2. szám alatti klubhelyiségben tartott vezetőségi üléséről
18:00
Jelen vannak:

Balázs Gábor elnök
Katona Sándor elnökhelyettes
Majdán Péter elnökhelyettes
Nagy Gábor vezetőségi tag
Tanácskozási joggal:
Laczkóczki Ákos ellenőrző bizottsági tag
Laki Róbert szakosztályvezető

Balázs Gábor:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a 8 fős vezetőségből jelen van 4 fő. Az ülés nem határozatképes. 18:30kor megismételt vezetőségi ülést tartunk.
18:30
Jelen vannak:

Balázs Gábor elnök
Katona Sándor elnökhelyettes
Majdán Péter elnökhelyettes
Nagy Gábor vezetőségi tag
Tanácskozási joggal:
Laczkóczki Ákos ellenőrző bizottsági tag
Laki Róbert egyesületi tag

A vezetőségi ülés levezetését és a jegyzőkönyvvezetést Balázs Gábor végzi
Balázs Gábor:
Megállapítom, hogy a 8 fős vezetőségből 4 fő van jelen, a vezetőségi ülés határozatképes. Ismertetem a napirendi
pontokat:
- Évi rendes közgyűlés előkészítése,
- Tagsági jogviszonyok áttekintése, tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek, felterjesztések elbírálása,
- Pénzügyi helyzet áttekintése,
- Alapszabály és egyéb szabályzatok áttekintése, szükség esetén módosítási javaslatok tétele,
- A tavaszi idénykezdés,
- Egyebek.
Balázs Gábor:
Mivel megismételt vezetőségi ülést tartunk, határozatot csak a meghívóban szereplő napirendi pontokban
hozhatunk. Kérem, szavazzatok a napirendi pontok elfogadásáról!
Szavazás:
Jelenlévők 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.
1. Évi rendes közgyűlés előkészítése.
Katona Sándor:
A könyvelő még nem készült el a mérleggel, az is kétséges hogy a 2017.05.19- re tervezett közgyűlésre már
meglenne. Javaslom, hogy egy héttel toljuk el a közgyűlés időpontját.
Balázs Gábor:
Egyetértek, a javaslattal, a módosított időpont 2017.május 26. Egyben ellenőrzőbizottság gyors munkáját kérem,
hogy határidőre előterjeszthető és beadható legyen a mérleg.
Szavazásra teszem fel hogy az évi rendes közgyűlés időpontja 2017.05.26. 18 óra legyen.
Szavazás:
Jelenlévők 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.
2. Tagsági jogviszonyok áttekintése, tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek, felterjesztések elbírálása,
A Vitorlázórepülő Szakosztály felterjesztette Kormány Lászlót és Gasszman Klaudiát próbaidős tagságra. Balázs
Gábor megállapította, hogy a felvételhez szükséges feltételeket a jelentkező teljesítette és szavazásra tette fel a
jelentkező felvételét.

Szavazás:
Jelenlévők Kormány László és Gasszman Klaudia próbaidős taggá való regisztrálását 4 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadták.
3. Pénzügyi helyzet áttekintése
- Balázs Gábor ismertette az egyesület bankszámlájának és pénztárának egyenlegét, valamint a szakosztályok
közötti elszámolások számait. Az egyesület befektetéseiről Katona Sándor számolt be. Ismertette azok
összetételét, elért hozamait és aktuális értékét. Balázs Gábor továbbra is kérte a szakosztályoktól a
kiegyensúlyozott gazdálkodást, továbbá azt, hogy a szakosztályvezetők figyelmeztessék a tagságot a követendő
pénzforgalmi szabályokról kiküldött tájékoztatóban foglaltak betartására.. Katona Sándor felvetette ahogy a
tagdíj befizetésekről számlát állítsunk ki, ezáltal jobban követhetőek lennének a tartozások, illetve hogy a
szakosztály egyenleg terhére ne lehessen tagdíjat elszámolni. A javaslatot megfontolásra érdemesnek találta a
vezetőség a bevezetését 2018 évtől látja célszerűnek.
4.Alapszabály és egyéb szabályzatok áttekintése, szükség esetén módosítási javaslatok tétele
- Katona Sándor felvetette hogy érdemes e tovább is fenntartani a közhasznú státuszunkat, mivel eddig nem sok
előnyét láttuk. Komolyabb pályázatot nem nyertünk, viszont sok a kötöttség, illetve nagyobb az adminisztrációs
teher. Felmerült azonban az is hogy a Civil Törvény tervezett szigorításai miatt egyébként is sok lenne az
adminisztráció. A vezetőség ennek függvényében majd később, amikor kijön a törvény módosítás, átgondolja
hogy mit javasoljon a közgyűlésnek, most nem tesz erre vonatkozóan alapszabályzat javaslatot.

5.Tavaszi idénykezdés,
A vitorlázórepülők elkezdték az idényt, folyik az okmányok rendezése, az új gépre felfestették a magyar
lajstrom jelet, a szállító kocsi üzembe állításával még vannak problémák a biztosítás megkötése körül. A
Progresszív ejtőernyősök is elkezdték az idényt, Szegeden is tartottak üzemnapokat.
6. Egyéb:
Balázs Gábor közölte a vezetőséggel hogy Mátó Gabriella munkaviszonya 2017.04.06-án közös megegyezéssel
megszűnt. Részére a kifizetések megtörténtek. Az adminisztratív feladatok ellátására keresünk 4-6 órás
munkakörbe megfelelő alkalmazottat.
Laki Róbert javasolta hogy számlázó programot kellene használni. A vezetőség kér javaslatokat, hogy milyen
legyen, ingyenes, vagy fizetős, online vagy telepített.

Balázs Gábor zárszavában megköszönte a részvételt, és a vezetőségi ülést bezárta.
k.m.f.
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