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18:00

Jelen

vannak:

Jegyzőkönyv
1930, vezetőségérrek 2017. noverrrber 22-érr,

Szeged,Kazinczy tt.2. szám alatti klubhelyiségben tartott vezetőségi üléséről

Balázs Cábor elnök
I{atona Sándor elnöklrelyettes
Lassú GyLrla vezetőségi tag

Nagy Gábor vezetőségi tag
Tanácskozási joggal:
Laczkóczki Akos ellenőrző bizottsági tag

Balázs Gábor:
Köszöntönr a nregjelenteket, rnegállapítom, hogy a 8 fős vezetőségbőljelerr van 4 fó. Az ülés határozatképtelerr.
18:30

Jeletl

vannak:

Balázs Gábor elnök
Katona Sárrdor elrrökhelyettes
Lassír Gyirla vezetőségi tag
Maj dán Péter elnökhelyettes

Nagy Gábor vezetőségi tag
Tanácskozási joggal:
Laczkóczki Akos ellenőrzó bizottsági tag
Balázs Gábor:

N4egállapítorrr, hogy a 8 fős vezetóségből jelen van 5 fő. A rrregisrrrételt vezetóségi ülés lratározatképes.
Balázs Gábor, a.jegyzókönyvvezetést Pacz Gábor végzi. A rrapirerrdi polrtok a következők:
- A szakosztályok lielyzetének áttekintése
- A repülő szezon|ezárás utárii értékelése
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levezetést

1éli elméleti képzésekeiőkószítése
Tagsági jogviszonyok áttekintése, tagságijogviszonnyal kapcsolatos kérelnrek. felterjesztések elbírálása

MRSZ

és MVSZ helvzetének áttekintése

Egyebek

SzakosztáIyok helyzete:
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Az üzem még tafi. folytatjuk,
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an-ríg van kitaftás az időjárás ellenére is.

Balá:s Gábor;

2.

;

A vitorlázórepülők is befejezték az iizenret, a sárkárryrepiilők is összepakoltak a harrgárbarr.
Repülő szezon lezár,ása:
Bulá:s Gcibor:

A sárkárryrepülők a lrangárbérletei is felmondták a téli időszakra, folytatás tavasszal következik.
Majdtin Péter, viítlrlá:órepülő s:alcos:tály.
A tagság társadalnri nrunka kereteiben szedi a falevelet, szétszedtiik a reptilőgépeket, az aggregátorok téliesítése
rrregkezdődött, valatnint bekerült az első repülőgép fodarab téli ápolásra avitorlázó műhelybe.
r_e[§br§]§! lcpzc§gk:
Baló:s (itíbor.
Kinek hány fő növerldéke van? Csorbáról annyi isnreretes, lrogy együttrnűködésben yagy az egyetenrrnel. de
számokat nem trrdok.
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progressziv eje.: 2 növendék
vitorlázórepülők: 4 növendék
sárkánl,repiilők: l növendék

.\7tydún Péter,

Két héten belül indul az elméleti tanfolyam, a klublrelyiség elhúzódó felújítása nliatt valószírrűleg a vitorlázó

4.

rnúihelyben vagy a nappaliban lesznek a foglalkozások.
Tagsági viszonyok áttekinle_sJ:

Bttlá:s Cábor;
Van-e valamelyik szakosztálynak tagsági viszonnyal kapcsolatos felterjesztése, indítványa? -Nincs ilyen.

5. MRSZ

és MVSZ lrelvzete:
.llctjclán Péter-

szétválást meglepő nródon az MRSZ sietteti, hajtja az MVSZ-t. A lehető leggyorsabb bírósági eljárás
lefolytatása érdekében az MVSZ igyekszik egyszerúierr megfogalrrrazrri az alapszabályt; ha a bíróság elfogadja és
rrregtörtérrt a szétválás, akkor rrrárciusban keriil majd részletes kidolgozásra az új alapszabály. Folyarnatban van az
MVSZ keretein belül a képző szervezet beirrditása il]etve Szabó Pétel dolgozik azoll is, lrogy legyen az MVSz-nek
FLF szolgáltatása is. Az MVSZ kőlcsönként kifizeti az FAI felé a2017 évt fennálló összes FAl igazolt tagok utár-ri
tagdíi tarlozást mivel az MRSZ nern fizette még ki és jelenleg nem is tLrdja.
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6.

E,gyebek:

Ralá:s Ciábor.

Az lKV-val sikertilt felvenni

a személyes kapcsolatot. Kint volt szemlézni két fő, körbenéztek és rnegállapították a
lelírjítás szükségességét, az iigyet továbbítják az épitési osztály felé. Arra kérlek benneteket, hogy fogadjátok el a
klubhelyiség felúj itásárrak arryagi forrásáliak biztosítását:

Szavazás:
J

el en

lévők 1 igen szav azaltal, egyhan gúrlag el fogad ák
1

aj

avaslatot.

Bttlá:s Citbor.

bejárati a_itó ügyéberr a nlűenrlékvédelrnihatóság jóváhagyása is szükséges, ez hosszabbítarri
ügyrrrenetet; egyelóre nenr világos, hogy ezt az lKV irrtézi-e. vagy magtrnknak kell rrtán járnurrk.

A

Amennyiben a nyomtató SZállítási költsége elíbgadlrató. úgy kiildjtik el .iavításra.
A következő vezetóségi ülés tervezett időpontja: 20l8. február 21.

k.m.f.

Levezetó elnök:

Jegyzőkönyv

hitelesítő:

*^,$;;^o";

hitelesítő:

ajdán Péter

fogja az

