
J egyzőkönyv
a Délvidéki Aero Club 1930.

202I. május 2L-i évi rendes közgyűléséről

l8:00
Balázs Gábor:
Köszöntöm a közgyűlésen megjelenteket! Jelenleg aktív tagsági jogviszonnyal 72 fő rendelkezik, így a
határozatképességhez 37 fő aktiv tag jelenléte szükséges. A jelenléti ívet áttekintve megállapítom, hogy 7 fő van
jelen, a közgyűlés nem hatarozatképes, ezért megismételt közgyűlése kerül sor 18:30 órakor.

l8:30
l. Elnöki megnyitó

Balózs Gábor:
Szeretettel köszöntök mindenkit közgyúlésünkön! A 18:00 órára összehívott közgyűlés nem volt határozatképes,
ezért megismételt közgyűlést tartunk, A jelenléti ívet áttekintve megállapítom, hogy szavazati joggal rendelkező
tagjaink közül 14-en vannak jelen. Ezt a Mandátumvizsgáló Bizottságnak meg kell majd erősítenie, A
vírushelyzetre tekintettel igyekszünk minimalizálni a közös térben töltött időt,

2, Mandátumvizsgáló Bizottság beszámolója a szavazatképes létszámról. határozatképesség megállapítása

Balázs Gábor:
Az érdemi munka elkezdéséhez a Mandátumvizsgáló Bizottságnak ellenőriznie kell a jelenléti íveket.
MandátumvizsgáIó Bizottságnak javaslom Varga Karolyt, Balog Györgyit és Csorba Józsefet. Kérem,
kézfeltartással je|ezzétek, ha elfogadj átok a j elölteket !

Sz av az ás : A közgyűlés egyhangúlag elfogadj a a j elölteket.

Felkérem a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjait, hogy ellenőrizzék a jelenléti íven szereplő neveket és a
szav azatkép es l étszám ot !

A Mandátumvizsgáló Bizottság ellenőriae a jelenléti íveket és a szavazatképes létszámot. Megállapították, hogy
a jelenléti íveken szereplő nevek megegyemek az aktíy tagsági jogviszoryryal rendelkező tagokkal.
Megállapították továbbá, Ltogy az aktív tagok közül 14 fő van jelen.

3. Szavazás a levezető elnök. Szavazatszámláló Bizottság. jegyzőkönyv-vezető és jeg.vzőkönyv hitelesítők személyéről

Balázs Gábor:
Szavazrunk kell a levezető elnök, a Szavazatszámlátő Bizottság, a jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv
hitelesítők személyéről. Levezető elnöknek javaslom magamat. Kérem, kézfeltartással jelezzétek, hogy
elfogadjátok-e, hogy én vezessem le a közgyűlést?

Szavazás:
A Közgyűlés BalázsGábort tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta levezető elnöknek.

Balázs Gábor:
A szavazatszámláló Bizottságnak Varga Károlyt, Balog Györgyit és Csorba Józsefet javaslom. Kérem,
kézfeltartással jelezzétek, hogy elfogadj átok-e őket?

Szavazás:
A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta Varga Karolyt, Balog Györgyit és
C sorba Józsefet szay azatszámlálónak.

Balázs Gábor:
Jegyzőkönyv-vezetőnek Pacz Gábort javaslom. Kérem, kézfeltartással jelezzétek, hogy elfogadjátok-e az ő
szeméIyét?

Szavazás:
A Közgyűlés Pacz Gábort, tartózkodás és el|enszavazat nélkül egyhangúlag elfogadtajegyzőkönyv-vezetőnek.

Balázs Gábor:
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Hirling Nórát és Kovács Aurélt. Kérem, kézfeltartással szavazzatok az
elfogadásukól!
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Szavazás:
A Közgyűlés l4 igen szayazatíal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta Hirling Nórát és
Kovács Aurélt j egyzőkönyv hitelesítőnek.

4. A levezető elnök ismertetője a napirendi pontokról. és azok elfogadása

Balázs Gábor:
Ismertetem a napirendi pontokat.

- elnöki megnyitó;
- mandátumvizsgáló bizottság beszámolója a szavazatképes létszámról ,határozalképesség megállapítása;
, szavazás a levezető elnök, a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv

hitelesítők személyéről;
- a levezető elnök ismertetője a napirendi pontokról, és azok elfogadása;
- az elrrök és az elnökhelyettesek beszámolója a 2020. gazdasági évről és az éves beszámoló ismertetése;
- az Ellenőrző Bizottság beszámolója;
- szayazás a2020. évi beszámolók elfogadásáról;
- a szakosztályvezetőkbeszámolója a2020. évről és a2}2l-estervekről;
- a202l. évi pénzügyi terv ismertetése és elfogadása;
- a vezetőségtájékoztatója a tagságijogviszonytörlésekről, a törlési batározatok ellen benyújtott esetleges

fellebbezések elbírálása;
- egyebek;
- elnöki zársző.

Mivel megismételt közgyűlésről van szó, új napirendi pontot nem vehefiiLnk fel. Kérem, kézfeltartással jeIezzétek
a napirendi pontok elfogadását!

Szavazás:
A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

5. Az elnök és az elnökhelvettesek beszámolója a 2020. gazdasáei évről és az éves beszámoló ismertetése

Balázs Góbor:
Felkérem Katona Sándort a mérleg számainak ismertetésére.

Katona Sándor ismerteti a mérleg számaiL

Balázs Gábor:
A szakosáályok saját gazdálkodással rendelkemek, Jelenleg minden szakosztály egyenlege pozitiv.

Balog Györg,,i:
Nagyon kevésnek hínik a tagdíjból befolyó bevétel. Mi enrrek az oka?

Balázs Gábor:
A tagdíjftzetési hajlandóság valóban nagyon alacsony. Folyamatban van a felszólítások és törlési kiértesítők
postázása.

katona sándor:
A pandémia miatt a tavalyi évben különösen alacsony volt a befizetések száma.

6. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója

Balázs Gábor:
Felkérem azEllenőrző Bizottságot, hogy vélemérlyezze a mérleget!

Varga Róbert:
A legszembettínőbb adat az alaptevékenység bevétele, mely mindössze |\oÁ-a az előző évinek. Megvizsgálfuk,
és a Pandémia miatt valóban jelentősen visszaesett ez a tevékenység. Szerencsére az egyéb bevételek
valamelyest kompenzálni tudták. Dicséretes, lrogy ennek ellenére pozitiv Ieíí az év. A mérleg számait átnézi)k, a
valósággal megegyezőnek találtuk. Javasoljuk a mérleg elfogadását.

CéIzott ellenőrzést végeztiink ,a dokumentumok tárolására, a tárolás biztonságára és a hozzáférhetőségre
vonatkozóan, Megállapítottuk, hogy a tárolás biztonságos, de a jogosultak számára a dokumentumok mégis
könny en ho zzáf érhető ek.

7. Szavazás a 2020. évi beszámolók elfogadásáról

Balázs Gábor:
Szavazásra teszem fel, hogy elfogadjátok- e az elhangzolt beszámolókat?
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Szavazás:
Jelenlévők eI|enszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták azegyszerúsítettmérleget.

Szqvazás:
Jelenlévők ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az elnök, agazdaságielnökhelyettes beszámolóját.

Szavazós:
Jelenlévők ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták azEllenőrző Bizottság bes zámo\óját.

8. Szakosztályvezetők beszámolója:

Csorba József:
Idén 3 versenf terveztink, ebből egy már lezajlott. A Rolf kupa augusztus elején lesz, a MATASZ kupa
szeptemberben. A tavaly tavasszal indított képzést abba kellett hagynunk a korlátozások miatt. Jelenleg kb, 16

' fős kezdőcsoporttal dolgozunk.

Varga Róbert:
A sárkányrepülőknél tavaly március 15. nagy fordulatot hozott, mert a hatóság eltörölte a sportcélú
jogosításokat, mindenkinek korrvertálnia kellett a papírjait, Az eddig azonosító nélkiili merevszárnyú UL gépek
nem repülhetne\ csak azonosítóval. Ez komoly fennakadásokat okozott, mert a lajstromozás nagyon lassan
halad; fél év alatt 16 gépet sikerült lajstromoznia a hatóságnak, ráadásul olyan dokumentumokat kérnek, melyek
azonosítójeles gépekre eddig nem kellettek, így beszerzésiik nehézkes, ha nem lehetetlen. Idei évre az a cél,
hogy minden tagunk befejezze a konvertálást.

Balog Györgli:
Kevesen vagyunk, de üzemelünk, Rendezvényt szervezni idén sem célunk. Tavaly itthon nem volt verseny, csak
Szlovákiában, ahová viszont nem mentiink el.

Majdón Péter:
2020-ban nem akarnrnk versenyt rendezni; idén szeretliink volna, de a pályázailnk végül nem nyert, A rally
kupa megszervezésébe mindenesetre beszállunk.
Tavaly Tamás Feri nemzeti bajnok lett. Az utóbbi időszakban a technikai állomány karbantartására helyeződött a
hangsúly a korlátozások miatt, de már tewezzik akezdőképzés elindítását, Idén 2 fő kezdővel dolgozunk,
Minden szakág figyelrnébe: Szaíymazon holnaptól indul a vitorlázórepülő nemzeti bajnokság, de a repülótér fel
van ázya. Elképzelhető, hqgy szegedi felszállással fognak dolgozri. Ezzel mindenképpen számoljatok, ha
üzemet terveztek.

9. A 2021. évi pénzüevi terv ismertetése. és elfogadása

Balázs Gábor:
Nullszaldós pénzügyi tervet állítottunk össze.
Balázs Gábor ismerteti a pénzügyi terv számait.
(táblázat)

Kiadások összeg
ezer Ft-ban Bevételek osszeg

ezer Ft_ban

Személyijellegű 1 800 Tagdíj 1 400

Helyiséggel kapcsolatos 2 000 Vál lalkozási tevékenység 2 500

Anyagi 3 200 Sportszolgáltatás 8 000

Nem anyagi 9 000 kamat, hozam 4 000

Eszköz-beszerzés ,1 500 1o/o 300

Egyéb 200 Szakosztályok elszámolása 1 000

Támogatás, egyéb 500

összesen: 17 700 összesen: 17 700

Balázs Gábor:
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Szavazásra teszem fel, hogy elfogadjátok-e azpénzigyi tervet?

Szavazás:' Jelenlévők ellenszavazat és tartőzkodás nélkiil elfogadták a pénzügyi tervet.

l0. Tagságijogviszony törlések. a törlési határozatok ellen ben},újtott esetleges fellebbezések elbírálása

Baldzs Gábor:
Az elmúlt évben tag törlés nem történt. A tartozásokról szóló kiértesitések folyamatban vannak. A jogfenntartó
tagok sorában nem történt váIíozás. Tagságijogviszonytörléssel kapcsolatos fellebbezés nem érkezett. Az egyik
alapprobléma a tagok elérhetősége. A szabályzat lehetőséget ad rá, hogy kézbesítettnek tekintsük, ha valakit nem
sikerül elérnünk, tekintve, hogy a tag felelőssége az elérhetőségeinek naprakészen tartása. Reményeink szerint
az év végéig lezajlik a folyamat, és a jövő évi közgyűlést már a tisztázott tagsággal kezdhetjük.

11. Egyebek

Nincs felvetés,

l2. Elnöki zárszó

Balázs Gábor;Köszönöm a megjelenést és a konstruktív együttmúködést! A közgyűlést bezárom|

Levezető elnök:

k.m.f.

oÉlvtoÉxl AERo cLUB 1930.
6750Algyő, Téglás u. 151.
Adószám : 19078456-2-06

Bsz.:11600006-00000000-§9061849 paczGábor

Jegyzőkönyv hitelesítők:
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