
Jegyzőkönyv
A Délvidéki Aero ClLrb l930. vezetőséí]énel( 20]2. októbcr l2-en.

a6120 Szeged, I(azinczy tt.2. száIl alatti l<lLrbhell,iségbcn 1artot1 vczct(jsógi iilcsúr,(il

l8:00-korlelen vannak: Balázs Gábor elnö|<

I(atona Sáindor clnökhch,ettes

tat rlicsl,tlzlis i .itl.tl9Llr l,

Vargll lltlbcrt cllcntllz(i biz()tlsági tag,

l]lrlol (ll ür..,r i

Balázs Gábor. I(öszöntöm a rl-regielentel<et. rrlegá|lapítorn. hogv a ó fős vczctősógb(il .jelen van ] íij. Az iilcs
Iratározatkóptelen. A rnegisIlrétclt vezetőségi tilést 1 8:30-1<or tartir.rlt.

l8:30-1<or_jelen vannal<: Balázs Gábor eln()k
I(atona Sltndor elnöl<hell,ettes
l\4a jdán Pétcl elnólilrcll,cttcs

1 ltI t lic sl, tlzlis t .i o.1_ llr l :

Varga fliibcrt cilcnőr,zó bizottsági tag
l]alOg Cr iirrr i

Balcizs C}ábor. l(öszöntörn a rnegjelenteket. mcgállapítorrr, ho_qy,a ó fős vezetősógb(il .ielen van 3 íő. Az tilés
határozatképes. A levezetést Balázs Gábor. a.jegl"zőkönyvvezetést Pacz (_lálbor végzi. A napilcrtdi pontok a l<övctkcz(ll<:

- a szakosztályok hely,zetének áttekintése;
- tagsági jogviszonyol( áttekintése. tagsági_jogviszonnl,al kapcsolatos l<érelrliel<. 1'eltcricsztóscl< elbírirllrsa.
- alapszabály és szabályzatolr rnódosítási .javaslatai;

lr ]()]2-i:s szcz()ll átlcl< intósc:
l|]\ r]\iilc1 gazclasligi ltcir.,r:ttltlcl.. Llt,lclitcltiscitlc]i lillc],it,ttúsr"l.

- crtet-g ia_9azdálltodlrs trttckiIrtósc;
- egl"ebek.

l . VaLqvtóly_o k_belyzglé qe k á,tt§k ilté_qg :_
Balázs Gábor., A szakosztálvok sporttevékenységér,ől neIn érkezik adatszerű összelbglaló a szal<osztálr,Októl. Azt
szeretnétn kérni. lrogv a l<övetkező vezctőségi |ilésre l<észtilIetek adatolil<al. ll1rny ct-nbcr. hlrrrr, ltlszállirs. rncnttr,i rcpLilt
idő/ugrásszám alkotja az űzenlet, a sportolók rnilr"en rnirrősítésel<et órtck cl. llnlrcl< ílp.),elembcrlótcIóvcl a rlapircrrili
pontot a következő vezetőségin beszéljiik rrrajd át alaposabban.

.1, l agsági.jtlgr,iszon_voli:
l],tll. y ( ittllt,t, l ltl.ztlt1 lalalii li:ltcI,;csztúst':'

S:ulltt:ti,:.
A vezctőség 3-3 igerr szavazattal, tart(lzl<oclás és ellenszavazat nélkül. egyhangúlag ellogadta Laczó Bence és Sallai
Benedek feIvételét próbaidős tagnal<.

Balázs Gábor. Barabás Gábor e,rrlailben jelezte, hogy Szekeres Szabolcs próbaidős 1agot aI(tív taggá kíl,án,lák
felterieszten i.

,t:rn,,a:ri.i.

A r czct(!sc9'. ] igctl szltvlllattitl 0s clle tlszar"iizat Ilcllitii. l tarlrizlitldlLs rrrcIIctt cllbgadta Szclict,cs Szabtllcs alitil 1.r_qglt

lll i I i(i. ltÚsct ,

3. Alapszabály q,s q4a!áli zatok rlitit]t,srtlrsi _jlrr irsl,atai:

Balúzs Gábor. Nem érkezett javaslat.

4 A )_B!: e_s_rzezon éltek iqté,sq;
Balázs Gábor,, A szakosztályvezetőkhöz, intéz,elt korábbi kórósernre hivatkozva a kövctl<cző vezetőségill tárgl,aljLrl,
részleteiben a kérdést.

5 [:slcs!!lc! q!_.v_ilgl_ hely4gta;
Kttltltltt ,Stintltll,i.stttct,!L:tí tt: e,q,t,cstilaí é,s u,s,:uktl,s:lti1.1,tlk un.l,ttgi haly:até1,

ó !.n9lglqgazdáll<odás áttckintósc;
Balú-,s Gtibor. A repülőtéri létesítménycl<, illctve a klr"rbIielyiség csctóbcrr el kell gondolkozni rajta, hogyan tud_|ul<

minimalizálni az errergiaíbgyasztást. A klubhelyiségben csak ritkán íűtiink. igyel<szünl< ezt í'enrrtartani.



7 f,,gl,cbek:
[]ulti:.y (jdhrlr

;\ i<övetkező r ezet(isó_qi

- 1 l, c:: t, l r í,y c p c l l t l 14tt t/ l t t cl ú ! u trt cl t.

időpontjára a javaslattlnl: 2022. dcce rnber 1,1. Ellogacljritok a dátumot?

li,rn,l,

Lcvczető e lrl()li

ff?4:-,
Balázs Gábor

Jegl,zőkön,r. v h itc les ítő

Á

Í-^ 
Sándor N4ajdtin llóter

je91,1őkönl,v h itelesítő:


