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Jeletr vannak , Balázs Gábor elrrök
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Nag1, Gábor vezetőségi tag
Laki Róber1 vezetőségi tag

Balá:s Gábor.
Köszöntönl a megielenteket, nlegállapítom. Iiog_"- a 8 íős vczetőségből .jelen van 5 fő, Az ü}és határozatképes. A
levezetést Balázs Cábor, a.jegyzőkörlyvvezetést Pacz (iábor végzi. A napirerrdi pontok a következők:

- a szakosztáIyok helyzetének áttekintése:

- tagsági _iogviszonyol< áttekintése. tagsági .jogviszonnl,al kapcsolatos kérelrnck. felter.iesztések elbírálása,
- alapszabálv és szabályzatok módosítási.iavaslatai:
- tervek a 202O-as szezonfa:
- eg1,,esü lct gazdasági he lyzeténelt. beí'ektetése i nel< áttekintése;
- rllérleg és költségvetés áttel<irrtése ;

. - az egy,esí_ileti l<özgyűlés lehetőségónek mérlegelése:
- egyebel<.

l §zakoszté]ysl,]19ly_ze!_q.
Balázs Gábor Szervezeti szinten jelentős változás neIn törlént. A téli mLrnl<ál< beí-ejeződtek, a járványügyi helyzet
tniatt a szezon nem indult el.

2 Tagqagi jogyl§zgl}]qk
l]ul ti:s (j ábol,., Netn érkezett íélter.jcsztés,

3 . A Lap qzalr á 11, é s sza bá ly, zato_k m,QQqqit4s!]4y4§!4t_.l !.
B tl l ózs G á bor Nern érl<ezett.javaslat.

4. l-ervek a 2020, aa5,z91o!!g.
[]alá:,s Gúbor: A járványtigyi vészhelyezt alapvetően beíblyáscllja a feladatokat. Ennel< lefolyása nem látható. reális
terveket a szakosztályok net-n tudnak bernutatni. Jelen pillarratban nincs repiilés. A vezetőség a szabályozások
tüggr,énvében íbgja engedni a reptilés lolvtatását.

5. Mcrle 3 i,: l.irltscgr clcs:
í]alti:s Cábtlr. A l<önl,velő a rlérlegct lrtég neln készitette el. Amint rnegérl<ezilt. továbbítjuk a vezetőségnek és az
ellenőr,ző bizottságnak.

6. Kozgyü.lql,uérlegekáe j

Balá:s Gábor: A _|árványügyi helyzetre való tekintettel a vezctőség az alábbi.javaslatot terjeszteln elő:

.Határozat a Délvidéki Aero Clttb 1930 202(,) évi rendes kózgliílé,s hulasztásáról.

A Délvidéki Aero Clttll 1930 2020 nájttsára íeryezle éves rendes kt;zgyiilé,sét.
A kil:gl,íílés két íijhb napiren.cli ptllltjtl a- alábbi.
- u va:eíősép,yálusztti,s, n,tivel d jelenl.egi ve:etés két éyes muncláíttma lejcir.
, a gazdasági bes:ántolók után u mérleg elfogadása
A Ktlrmány 95/2020 IV.9 Korm. renclelet a kijárási korlátozti,s meghosszabbítását
rendelte el. Ez alapján a 202() má.fttsóra íenezetí kozgyíílés eliíreláth.utóan nem
íaríható meg.
A ve:etőség e:ért az alábbi hutcirozatoí ho:za:
tl kózgyíílé,g elhalas:!ásra kertil, addig, umíg annak megíartásá! korláto:ó
i ntéz keclések .f e n n á l ln ct k.

Á ktlrlátc,zastlk nlegszíintetésc uíán l5 napon beltil tlss:ehíycisra keríil a l/ezetőség.

"l 
llezetríség előké,szíti a kil:g,-íílést, lneghattirr.lz:a unnuk időpontját é,s nupirend.jét,,l

: t:tl I: ez ető,s é g l d l asz,t tis út..

Á ktlzgy-íílést az intézkedés megszíinéséí kc)vető 15 napon beliili időpontra kell kitíí.zni.
A Vezetőség a közgyíílés ntegtartásáig a jelen.legi összetételben maruct, és telles
j o gkó r r e l int éz ke cti k,



A Vezetőség /blkéri a s:ako,s:tálls;ezetőkel, hclgv a l,ezető.ség vál.asztits előkészítését

tagságtLk közótt vége:zék el. ( lelolt állítás, ,stb,)

_ A mérleg elfogac!ása és továbbíttisa a: ()BH rés:ére az alábbiak alaPlán ct

kaz gű t é s nl egt tl rt á s á ig el h al as :t ás r a kerii l,

2()2Ó. április 21,én megjelení a Kormánl: tl)i2020. (IV. 2l.) Kornl. rendelete a

Gazdct,sá..11;éclelmi Akciójerl, kereíében a koronctyírtt,s-járvcin1; guzduságí hatcÍsainak

mérséklése érclekében s:íik,séges ctcltjztisi kilnn1.,íté,sekr(Íl (Ma91,or Kcl:löny 82. s:tittt,t),

mel\.,tartalnlct::a tt be,s:átllellási köte!e:et.t,ség teljesít.ésével kctpcsolutos lújnnl'Ítést.

/ 2 § (l1 beke:clé,se,szerinl; ,,Á számt,itelről s:rjló 2()0(). Ő,i C. töt',-ény s:erittti

be,szánltllókru (icleértve a tór\,ény .felhtttalmazása alapján kiacbtt sujáto,s szátltviteli

szal:;ályokc.tí tartalmazó ktlrntányrencleLetek s,.erinti beszámolókat is) vcsnalkozó

beszámoló kés:í.tési, nyilvántlsságra hclzatali, letétbehel.yezé,,si és közzétételi. továbbá

benyitjtási (leactási, megkiitc!ési) hatciri.dők., amennyiben a-.ok e rentle,let

notarymtcparétlek nctpja és 2020 szeptember 3(). közóíí esedékesek _ 202()

szepíerrber 30-ig ntegios,szabboclnak, azzal, h.og:, g2g11 l';eszán,tol.ókra éptilő tol;ábbi

sztinn,iteli kólel.ezeítségek határide.lét ettől a napttil kell. ,s:ámítani. "

Antennl.ibetl u kó^g)-lilrls )()2(). tttl1 lLs:ttts 3l-ig ,sem lanna ntegturíhatÓ, tig}' tl ntérlcg

beadúsró! uz akntális szabályzcisok lüggl,én,ében t|Lj hattiro:atot kell hozni.

Szavazás:.a vezetősóg 5 igen ós 0 netn szavazattal elÍbgadjaahatároz.aí tervezetet.

7. A z cg:l e§ulel qlv 4g1! elpe 1é !]9 k qs 9 s 7,_!!Q zg] n eLjt1te_kj ntesq :

xatá-,ra Sándor. ismefteti az eg,vesület és a szakosztályok an1,-agi helyzetét.

Bal.á:s Gábor. Kérern a szakosztályokat. hog,v a tagdíjak befizetósére figl,eljenek oda|

8 Egyelek.
Nincs észrevétel.
A következő vezetőségi ülés tervezett időponl.ia a kijárási korlátozások változásának fÜggvénl'ében kertil

kilrirdetésre. Az időpontig a vezetőség online tartja a kapcsolatot.
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