
Jegyzőkönyv
A Délvidéki Aero Club l930. vezetóségének 2018. í'ebruár 21-érr,

a 6720 Szeged, Kazincz5, tt.2. száln alatti klublrelyiségben taftott vezetőségi üléséről

18:00
Jelen vantlak: Balázs Gábor elrrök

Katona Sándor elnöklrelyettes

Tanácskozási joggal:
Laczkóczki Akos ellenőrző bizottsági tag
Laki Róbert
Varga Róbert

Balá:s Gábor:
Köször-rtöm anlegielerrteket, rnegállapítom, hogy a 8 fos vezetőségből jelerr van2fő. Az ülés határozatképtelen.

l8:30
Jelen vanrlak: Balázs Gábor elnök

Katona Sándor elrrökhelyettes
Majdán Péter elnökhelyettes
Nagy Gábor vezetőségi tag
Varga Károly vezetőségi tag

Tanácskozási joggal:
Laczkóczki Akos ellenőrzó bizottsági tag
Laki Róbert
Varga Róber1

Baló:s Gábor.
Megállapítom, hogy a 8 fős vezetőségből jelen van 5 fő. A megismételt vezetőségi ülés l-ratározatképes. A levezetést
Balázs Gábor, a jegyzókörryvvezetést Pacz Gábor végzi, A napirendi pontok a következők:

_ a szakosztályok helyzetének áttekintése
- tagsági.;clgviszonvok áttekintése, tagságijogviszotrnyal kapcsolatos kérelmek, felterjesáések elbírálása,
- a tavaszi idónykezdcs,
- egyebek.

1. Szakosztálvok helyzete:
Lctki Róbert viíorlú:órepiilő s:akos:túl1,

Ar.rdit zajlott a repülőgépek tárolását, karbantartását és a vezető oktató ismereteit az orrlirre f'eliiletet illetőerr.
Hibátlanul rnegfeleltürrk, hiszen a repülőgépek ápolása folyamatosan zajlik. Tekintve. irogy az online rendszeft

.jómagam fejlesztettem, így azzal kapcsolatban sem meriilt fel kéldés, A tagsági adatokat már elkezdtijrk
összeszedtri az N4y sz rendszerébe.

I ttrgd llribertsárltún1,,repülő,s:akos:tá11
Már,ciLrs 3-án lesz az MKSSZ közgyíilés. Mivel tavasztól oktatási és iizeneltetési szervezetként is lizemelhettink,
így íiiggetlenrlé válrrnk a szakági szövetségtól.
Lttki Róbert. Az FAl felé rendelkezik az MKSSZ jogállással'?
Vargtt Róbert- Az FAl felé le vagyunk fedve. igen.

Nrtgy (}ábor - progress:ív ejtőernyős s:akos:tály,;
Oktatás szempont_jából tiiggetlenek vagyunk az MRSZ tól, így minket netn érit-tt a válsága, Az MRSZ alatt van
egy kis szövetség, arnely képviseli a szakágat az FAI felé. E,rrrrek további sorsáról nem tudtlllk.

Kuítltttt Sóndor 7létt:iigve k,
Nagi; változás nincs az korábbi állapothoz képest; egyerrlegi.irrk 54.514e í'orint. Bankszánllán kb. 1M forint áll
rendelkezésre. Az arany árfolyarna nem nrozdtrlt.

Balá:s Citíbor.
A szakosztályok láthatóan eltar-tják magukat. az anyagi szinten tartás rníiködik. Felhívom a figyelmet az
esetlegesen elmaradt egyestileti tagdíjak befizetésére. továbbá történjen meg a szakági tagdiiak befizetése. Az
egyesület már teljesítette a kifizetéseket a szakági szövetségek felé.



2. Tagsáei, viszonvok áttekintése:
Balázs Gábor:

Van-e valamelyik szakosáálynak tagsági viszonnyal kapcsolatos felterjesztése, indiwánya?
Lalci Róbert: Igen, van. 3 kezdő növendékünk van, legköze|ebbi gyűlésünkre rerrdelkezésre áll majd minden
sziikséges dokumentáció ahhoz, hogy felvegyük őket tagiaink közé. Mindhárman aldívak a képzésben és a
társadalmi munkában is,
Balá:s Gábor. Dr, Motika Dezső Zsolt kilépési nyilatkozattal fordult egyesületi,inkhez, a továbbiakban egy Baja
környéki klubban folytatja páIyafuíását. Arra kérlek benneteket, fogadjátok el döntését.

A vezetőség a kilépési szándékot egyhangúlag elfogadja; a tag jogviszonya az egyesülettel megszűnik, az
egyesület ny ilvántartásáb an r ö gzitelt személyes adatai törlésre kerüInek.

MRSZ és MVSZ helyzete:
Laki Róbert.

Mészaros László és az MRSZ másik alelnöke is lemondott, ügyvezetőként pozícióban maradnak a következő
közgyűlésig. Alelnöknek megválasztották Harsfalvi Pétert és vezetőségi tagnak Gyöngyösi Andrást, A, terv az,
hogy ,,pecsételő" szövetséget hozzanak létre, amely a nemzetközi repülő szövetség tagszövetségeként üzemelni
tud. Hogy a szakágak részére ez pontosan mit jelent, ez nem derült ki. Az MVSZ ha|ad az űtlán, a vitorlazórepülő
versenyek szervezésének koordinálását kezében tartja; üzemeltető szervezetként (CAMO) február eleje óta
működik, kiképző szervezetként (ATO) számításaink szerint április közepétől funkcionálhat.

Ee),ebek:
Balázs Gábor:

Cinke Ferenc évtizedek óta folytatja adománygyűjtő tevékenységét, jelenleg foglalkoáatás helyettesítő
támogatásban részesül. Felmerült a lehetőség, hogy a kormányhivataI áItal támogatott foglalkoáatási pálryéuaí
segítségével alkalmazásba vegyük. Eredetileg 8+4 havi pályánatről volt szó, 1l3 rész továbbfoglalkoztatási
kötelezettség felételével. Mivel a pályázat szerint a foglalkoztatás idén le kell záruljon, igy már csak 6+3 hónap
lehetséges. A minimálbér másfelszereséig lehet adni juttatást. 3 havi bér és köáerhek terhelik az egyesületet. A
kockínat része az, llogy nem termel be annyit, mint amennyit a három hónapban ki kell ftzetni részére. Ha
felmond, akkor fel kell vennünk hasonló 50 év feletti álláskeresőt, vagy apénzt visszaf,rzetni. Idén májusban lejár
a vezetőség megbizása, így konszenzusra kell jussunk, mert ezen döntés hatása mfu az új vezetőséget érinti. Hogy
mikor indulhat apályázat, aznem látszik pontosan.

Szavazás: Ha sikerül megállapodni Cinke Ferenccel, akkor adtok-e felhatalmazást a pályázat elindítására?
Jelenlévők 5 igen szavazattalo egyhangúlag megadják a felhatalmazást.

Majdón Péter:
A kishangár környékén várható idén némi felújítás az SZKT részéről. Tavaly a kishangár előtti beton került
felújításra, idén a kishangár, a garázs és a barakképület tetőcseréje következik; a szakosztáIyok is számítsanak
némi pakolásra a felújítások idején.

Balózs Gábor:
A szakosztályok gondolkodjanak a tisztségviselők személyét illetően. Jelenleg Algyő a székhely. A jelenlegi
polgármester nem lát perspektívát aterület ezirányú fejlesztésében. Így merült fel a gondolat, hogy székhelyváltás
történjen. Erről is közgyűlési döntés kellene hoznunk, gondolkodjatok ti is.

Ugyanez ahelyzet az IKV-val és a klubhelyiséggel is, ez is döntésre vár. Ha úgy gondoljuk, hogy Algyőről
elhozzuk a székhelyünket, akkor a klubhelyiségbe lehetne, de csak akkor, ha ezt véglegesnek tekintjük. Gondoljuk
át.
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4.



A következő vezetőségi ülés tervezett időpontja: 2018. május 23.

k.m.f.

Levezetó elrrök:
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Jegyzőkönyv hitelesítő: Jegyzőkönyv hitelesítő:


