Jegyzőkönyv

A Dólvidéki Aero Club l930, vezetőségének 20l9. május

l 5-én,
a 6120 Szeged, |{azinczy u.2. szám alatti klubhelyiségben tarlott vezetőségi üléséről
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Balázs Gábor elnök

Jelen vannak:

I(atona Sárrdor c lnökhe l,vcttes
Majdán Péter clnökhelyettes
Varga l(árol1,

Nagl,Gábor
L.aki Róberr
'
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csorba József
Balázs Gábor:
Köszöntön'
a nregjelenteket. megállapítonl. lrogy a 8 fős vezetőségből jelerr van 6 {ő. Az ülés határozatképes. A
lcvezetést L]alázs Gábor. a jcgyzőkónl,r,r,ezetést Pacz Gábor végzi. A napirendi pontok a következők:
- a szakosztályok helyzetének áttel(intése:
- tagsági .iogviszonyok áttekintésc. tasságijo9r,iszonnl,al kapcsolatos kérelmek. l'cltcrjesztésck elbírálása;
- alapszabál1, és szabályzatok mtjdosítási .javaslatai;

-

l.

iílúságivilágba.jnokság szervezésérlek áttekintése;

közgy"űlósclőkószítósc:
egyebek.

SzakosztélyqLiüzcte.

Balázs Gőbor. t-tj berteti szerződéseket kell aláírrri az SZKT-val. Kérdés,hogy a szakosztályok a szerződések

módosítását vál lal ják,e?
(.'sorhu.ló.scf . igcn. atllcnll1 ibcn kiiltéri t/rrollisra i"onatkozik.
Va rgu Ká r o h,, Inée rnegbeszél.i tlk
Balít,s Cábot, Ma.jdán Pcti. szerinted lehetségcs,e. hog,v a sárkán_vok is a tényleges llégr,,zettnéterek után fizessen?
Ll a.j dán P éter. Y al<iszínűrlcg igen.
Balá:s Gtihor Rendberr. aI<l<or még átgorrdoljuk, Mivel jelentős kiadást jelent ez az összeg az egyesi"iletnek és a
szal<osztirlyol<nak. ezért azt gorrdolom. ez a7, év sem a í-ellendülés éve lesz. Mivel még friss a helyzet, ezér1 nem
kérem tőletek, hogy most azonnal nyilatkozzatok a jövőt illetően, mer1 nyilván nem tudtok. Arra kérlek benneteket,
hogy alaposan gondoljátok át. hogyan tudtok alkalmazkodni az új helyzethez, Yitorlázóknál eszközvásárlás törlént.
Sárkányol<nál nem sok változás történt, A klasszikus e.jtőemyős szakosztály készül a versenyre,

2.'l'agsági jogviszonyok:
lJtllti:,s Gtlbol, Netn érkczett be_ielentés vagy igérly.
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_é,s szabáll,zatok rn ód o_s ít qs i j 4vas l ata i
Balázs Gábor, Még ncm konkrét_iavaslat ugyan. de két dolgon gondolkodnr_rnk kell. Az egyik a széklrelyváltoztatás, a
másik a közhasznúrság fenntartása, Mivel közhasznúak vagy,unk, pillarratnyilag nem igényelhetünk vissza áfát.
Kttttlllu Sántltlr. A könyvelő azt ígérte. hogy a nyár vége felé kerít rá sort. hogy átbeszéljük a közhasznúság
elveszítésének l<övetkezrnényeit. Jövőre fizetnünk kell majd gépjárrlű adót is. mert nyereségesek voltunk tavaly.
LIajdán Péter: A székhely változtatása l<apcsán továbbra is lehetségesrlek látiuk a reptéri irodába költözést.
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ágbajrrokság szeqvezé sének áttel!i!!ése

:

Luki llóbert. A FAt felé valti nregl'eIelés a legnehezebb dolgunk.jelenleg. A l-lelyi Eljárásol<at már elfogadta az FAI.
ez publikálásra is kcrtilt. Ez sok rnunkával ján. rnert azl:Al szokatlanr-rl kritikus volt. Az MVSZ rnegpályázott l0M
forint állami táInogatást az EMI-nél. Ebből 5M íbrintról kapott_;óváhagyást az MVSZ. Múlt héten kaptunk egy levelet
Gyöngyösi Anclrástól. mel,vben a saját költségeink í-elsorolását kérte. A válaszunkat rr-rost logjr_rl< elküldeni nel<ik. A
szerződések tigyintézéscrárrk hárul, d,e a sz,erződéseket az MVSZ nevére kell rnegkötrri.
Ma.ldún l'éter: Az MVSZ részéről egyébként a tá.jékoztatás hiányos volt, például a konténerrel kapcsolatban lesz egy
plLrsz köri_ink.

Balázs Gúbor. Hog1, álltok a létszámmal?
Maldán Péter: A kulcspozíciók le vannak fedve. de rnég van rréhány kérdés.Kaptunk ígéretettovábbi személyzetre.
Laki llóbert: A helyi adottságok is nehezítik a dolgot, A büfé kérdése nagyoll kritikus. A repülőtér üzemeltetője nem

a helyzetet, A rnegnyitóval nem szeretnénI< fbglalkozni, mivel az MVSZ
Az MVSZ-től ígéretetadtak. hogy résziikről Daró és Süsti képviseli rnajcl az, MYSZ-í, de ez nem

partner abban. lrogy rendczzük
korllpetcnciá.ja

valószínr]i, hogy bekövetkezik.

A
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fő angolr-rl beszélő személyzet tigyében sem kaptunk visszajelzóst az MVSZ-től.

Balá:s Gábor: A város részérőlvártok reprezentatív személyt?

il,íajdúnPáler,, Nern tud1uk. hogy rni a tervütk.
l,aki l|óbert: Más szakosztályoktól is szívesen fogadunk segítséget.

C,sorbct Józse/': Lehet. Irogy
5.

mi tudunk sz,erezni segítséget,angoluljól beszélő eg1,,eternistákat.

Közgyűlés előkészítése:

Balázs Gábor: Nehéz térnáink jelenleg talán nincsenek, a szokásos inforrnációkat kell átadnunk^ illetve a rrrérleget
kell elfogadnunk.
_Esygbgk:
Ninc,g.

A következő vezetőségi ülés tervezctt

időpont_ia: 20 l9. szctrlternbcr 25,
k,m,1'.
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