Jegyzőkönyv
A Délvidéki Aero Club 1930. vezetőségének 2017. szeptember 27-én,
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
Varga Károly vezetőségi tag
Tanácskozási joggal:
Laczkóczki Ákos
Laki Róbert
Lassú Gyula
Varga Róbert

Balázs Gábor:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a 8 fős vezetőségből jelen van 5 fő. Az ülés határozatképes. A
vezetőségi ülés levezetését Balázs Gábor, a jegyzőkönyvvezetést Pacz Gábor végzi. Ismertetem a napirendi pontokat:
- a szakosztályok helyzetének áttekintése;
- a repülő szezon lezárás előtti értékelése;
- téli elméleti képzések előkészítése;
- tagsági jogviszonyok áttekintése, tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek, felterjesztések elbírálása;
- egyebek.
Új napirendi pont felvételét javaslom: az algyői megállapodás ügyében gondoljuk át a jövőt és szükség esetén hozzunk
döntést. Kérem, szavazzatok a napirendi pontok elfogadásáról!
Szavazás:
Jelenlévők 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.
1. Szakosztályok helyzete:
Laki Róbert, vitorlázórepülő szakosztály:
Idén szerveztünk egy kis létszámú tábort és egy versenyt is kb. 40 fő részvételével; a 9 nap alatt 7 versenyszámot
tudtunk repülni, jó megítélése volt az eseménynek.
Az MRSZ haldoklik, de úgy néz ki, hogy a vitorlázórepülő szakági szövetség (MVSZ) megszerez minden
szükséges hatósági jóváhagyást és talán megoldja a képzés és üzemeltetés folyamatosságát. Október közepéig
tervezzük a szezont, végén a szokásos évzáróval.
Nagy Gábor, progresszív ejtőernyős szakosztály:
Hétvégén 3 első ugrásos képzést tervezünk. Egész évben légtér problémákkal küzdöttünk Szegeden; ezt
leszámítva eddig átlagos évünk volt kezdőképzéssel, versenyekkel.
Varga Róbert, sárkányrepülő szakosztály:
Oktatási engedélyünk nincs, a szövetség küzd a hatósággal a képzési kézikönyv ügyében. MKSSZ üzemeltetési
engedélyt már szerzett, így a szezont végig tudjuk repülni. Részt vettünk egy versenyen is, ahol második helyezést
sikerült elérni.
Balázs Gábor:
A klasszikus ejtőernyős szakosztály rendezett egy versenyt, év közben többnyire Kiskunfélegyházán ugrottak. A
szakosztály képviselőinek távolmaradása miatt többet nem tudunk.
2. A repülő szezon lezárás előtti értékelése:
Balázs Gábor:
Október 8-án lesz az MRSZ küldöttgyűlés, az egyesületet valószínűleg Laki Róbert, Majdán Péter és jómagam
fogjuk képviselni. Az MRSZ a tulajdoni viszonyokat illetően hasonló utat jár be Budaörsön, mint korábban a
klubunk Szegeden. Az MRSZ-nek nagy tartozása is van a tulajdonos felé; mivel birtokon kívül került, így a
bevételi (képzés, üzemeltetés) források is megszűntek. A közgyűlés az MRSZ átalakítását kívánják előkészíteni
olyan módon, hogy a jövőben csak sportszövetségi tevékenységet végezzen. Az országos képviselet kérdése a
JWGC szervezése miatt gondot jelenthet, mert ha felszámolás indul, akkor nem lesz delegált szervezetünk a
nemzetközi repülő szövetségben. Továbbá országos szervezetként az a szervezet kérheti bejegyzését, amely
legalább 3 évig országos szintű tevékenységet végzett.
Egyesületi szinten kiegyensúlyozottan haladnak a dolgok, Szeged Repülőtérrel is többnyire megfelelő a kapcsolat,
tárgyalópartnerek vagyunk.
Megszüntettük a devizaszámlát, mert nem használjuk, a fenntartása így drága volt; ha újra szükségessé válik,
nyitunk egy újat. A JWGC és az előversenye miatt ez akár jövőre esedékes lehet.

3. Téli elméleti képzések előkészítése:
Majdán Péter:
A téli elméleti képzés szervezésével várjuk a jelenlegi és jövőbeni képző szervezetek sorsát; ha pont került a
kérdésre, akkor annak megfelelően hirdetjük meg a tanfolyamokat.
4. Tagsági jogviszonyok áttekintése, tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek, felterjesztések elbírálása:
A sárkányrepülő szakosztály felterjesztette dr. Motika Dezső Zsolt felvételét próbaidős tagnak. Balázs Gábor
megállapította, hogy a felvételhez szükséges feltételek teljesültek, a regisztráció megtörténhet.
A sárkányrepülő szakosztály felterjesztette továbbá dr. Barabás Gábort rendes taggá. Balázs Gábor megállapította,
hogy az átsoroláshoz szükséges feltételeket a jelentkező teljesítette és szavazásra tette fel a jelentkező felvételét.
Szavazás:
Jelenlévők 5 szavazattal egyhangúlag elfogadták dr. Barabás Gábor átsorolását rendes taggá.
5. Algyői megállapodás:
Balázs Gábor:
Az Algyőn tárolt repülőgépeink kapcsán megállapodást kellene kötnünk az ingatlan üzemeltetőjével, melynek
értelmében a jövőben csak anyagi ellentételezésért cserébe tudják vállalni a tárolást. A székhelyváltoztatás is
felmerült, valószínűleg új székhely után kellene néznünk. Felhatalmazást kérek a vezetőségtől, hogy ez ügyben
lépéseket tehessek, szeretném előkészíteni a változtatást.
Szavazás: 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a vezetőség a felhatalmazás megadja.
Balázs Gábor:
Ha a klubhelyiség lesz az új székhely, akkor az IKV-tól kell hozzájárulást kérni. Jó alternatívákat kellene keresni,
erre kérek mindenkit. Kisebb, és nem feltétlenül belvárosi ingatlan is megfelelő lehet. Vásárlás is szóba jöhet, akár
udvarral együtt, így bizonyos tárolási nehézségeink is megoldódnának.
Lassú Gyula:
Egy udvaron felmerül az őrzés-védelem kérdése. A konzervgyár telephelyén érdemes lenne szétnézni raktár
kapacitásért, az őrzött terület.
Balázs Gábor:
Az IKV-val tárgyalásban vagyunk a klubhelyiség felújítást illetően; a szükséges felújítás előkészített műszaki
dokumentációjával szeretnénk elérni, hogy az IKV legalább a szerkezeti (szigetelés) helyreállítás költségét magára
vállalja.
Balázs Gábor zárszavában megköszönte a hatékony részvételt és a vezetőségi ülést bezárta.
k.m.f.
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