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Jegyzőkönyv

1930. vezetőségének 20l8. december l9-én,

6120 Szeged, Kazinczy u.2. szám alatti klubhelyiségben tartott vezetőségi üléséről

l8:00
Jelen vannak:

Balázs Gábor elnök
Maidán Péter elnökhelyettes
Nagy Gábor
Varga l(ároly
Tanácskozási joggal:
Csorba .Iózsef

Balázs Gábor.
KöszöntöIn

a rnegjelenteket, rrregállapitom, hogy a 8 fős vezetőségbőljelen van 4 fő. Az ülés határozatképes.
levezetést Balázs Gábor, ajegyzőkönyvvezetést Pacz Gábor végzi. A napirendi pontok a következők:
- a szakoszíályok helyzetének áttekintése;
- a repülő szezon lezárás utáni érlékelése;
- téli elméleti képzésekelőkészítése;
- tagsági jogviszonyok áttekintése, tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek, íelterjesztések elbírálása;
- az eg;-esület an1,,agi helyzeténel< és eszközeinek áttekintése:
- egyebek.

A

Napirendi pontként _iavaslorn íélvenniMIr.SZ-bő] történő kilépésés az RLSZ-be történő belépés kérdését.
Eg),etéftetek?
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Baláz,s Gúbor:

Az MRSZ működése több ponton

is kérdésessévált:

nincs a bíróság által jóváhagyott, valós helyzetet reprezentáló alapszabálya;
- a folyószámlája zárolva van;
- nincs elnöl<e:
- heteken belül nregszíinik a telep}relve,
- l00M íbrintnál nagyobb lartoz,ásLr van avagyonkezelő. és kisebb tartozása magánszernély,ek |elé.
-

Alakulóban van egy szövetség, a Repülő és Légisportok Szövetsége. Mivel országos szövetség csak az lehet,
amelyik legalább két éve folytat tevékenységet és országos tagsága van, ezéfi az FAI felé Magyarország
képviseleti _iogait az MVSZ láthatja el. Minden szakág és az egyesületek is beléphetnek a MVSZ-be, hogy

képviseletük biztosított legyen Ha minden szakág vezetője támogatja ezt szakoszíályuk képviseletében,akkor meg
tudjuk hozni ezt a döntést. Egyetértetek-e azzar, hogy kilépünk az MRSZ-ből?
Szayazás: avezetőség egyhangúlag el/ogatlfa a kilépést.
Bulázs Gúbor
Beadju|< az egyesület és a szakágak tagíélvételíkérelrnet az RLSZ-nek?
Szayazás. a vezetőség egyhan.gúlag támogatja a csallakozási szándékot

1. Szoks§z!ályob jrclyze,tp.
Balcízs Gá.bor:

A

sárkányosoknál folyarnatban van egy átrnirrősítés, a sportjogosításokat szakszolgálati engedéllyé lehet majd
konvertálni. Kiképezni rnég mindig nen-r tudunk, de ez a folyamat is a vége felé jár.
Töftént érdemi yáIíozás a szakosztályok működésetekben ősz óta?
Majdán Péter:
N incs-

C'sorba .}ózseJ:
Nirrcs.

Na.q,Gábor:
Nincs.
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Balázs Gábor:
Standard időszakként nézek az évre. Szerencsére eseménymentesek voltunk, kivéve az ütközés a vitorláző
versenyen! de ez nem a saját gépállományunkl<al töftént. Sikeres vitorlázó és ejtőernyős versenyeket rendeztünk.
Csorba József:
Egy esemén1, nálunk is volt, de netn saját tagunkkal.

3.

Az egyesület anyagi

hq_lyze!éuels_fu

Balázs Gábor:

,cszk§zeuek _órtckutlésci

Anyagi helyzet: a vitorlázórepülő szakosztály egyenlege rendbe jött a versennyel. Bízunk benne, hogy jövőre a
JWGC hozni fog bevételt. A sárkányokrepülőknél rádió vásárlásra lesz szükség az itj, 8,33kHz csatornák
bevezetése miatt,

Nézzük át a leltár listát, ha van kérdésestétel, 1-1a van olyan tétel, ami nincs benne. azt is.jelezzétek.
Csorba Józ,seJ:

Vigil automata van,

Nagt Gábor:

de a gyári számot tudni kellene Kettő is van belőle.

Vigil nálunk is van, kettő darab. Az Argus is a rniénk.

Bal.ázs Gábor.

A gyári szárnokat tudjátok meg!
Csorba,}ózsef, N agy Gábor :
Nem ismerünl< ilyet.

A siklókosánól tud valaki valarnit?

+. tagiégrlpgyj§zonya! átl9lurtcge,tac§gcl1qcyl§zp]]l1_yal
Nincs felterjesztés.

5.

kapsso,lalos ké§]!]]qL__ ]Iqucrzlé§sk_qlbirqlárs'

Egyebek:

Balázs Gábor:
Tagdíjak: Kiküldjük a frissített tagdíjnyilvántaftást. Számítsatok rá, hogy RLSZ tagdíjat kell majd fizetnünk.
Majdán Péter:
Minél többen leszünk az első befizetésnél,annál több felé fog oszlani a kötelező díj.
Balázs Gábor.
Ha a tagdíjat megerneljürk évi l .000 íbrinttal, akkor össze is állt az egyesületi befizetrrivaló. A szakági tagdíjakat
ez neITl érinti. azokat továbbküld jtik. Gorrdolkodjatol< a székheli,változáson.
Majdán Péter.
Decernber 30-án Báló Tarlrás évzárő ebédet szerveL december 3 l-én pedig délig lehet repülni.
Balázs Gábor.
A következő vezetőségi ülés tervezett időpontja: 2018. február 28.
k.m.f.
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