
Jegyzőkönyv
A Délvidéki Aero Club 1930. vezetőségérrek 2019. december 04-én.

a 6120 Szeged, l{azincry u. ?. szárn alatti klr,rbhelyiségberr tartott vezetősógi tiléséről

18:00
Jclcn vannak: tsalázs Gálror elnöl<

Katona Slrndor clnökhell,ettes
Majdán Péter elnökhelyettes
Nagy Gábor vezetőségi tag
Varga l(irroly vezetőségi tag

Tanácskozási joggal:
csorba József

Balázs Gtibor.
Köszöntöm a rnegjelenteket, rnegállapítom, hogy a 8 lős vezetőségből .je lerr van 5 tő. Az Lilés határozatképes. A
levezetést Balázs Gábor. ajegyzőkönyvvezetést Pacz Gábor végzi. A rrapirendi pontok a következők:
. a szakosztál1,olr. helyzetének áttekintése;
. tagsági jogviszonyok áttekintése, tagsági jogviszonrryal kapcsolatos kérelmek, felterjesztések elbírálása;
. alapszabály és szabályzatok módosítási javaslatai;
. e9yesület gazdasági helyzetének, beí-ektetéseinek áttekintése;

' egyebek,

1 . lz_4kosztálygk helzqte:
I]alázs Gábor, J'örtént bármclyik szakosztálynál bárrni eIrTlítésre

tudomásolnnral a vitorlázóknál sem.

Nagl Qfi[ay,, Mi ugrotturrk párat, de netn sokat.

rnéltó? A sárl<1rnyrepülőknél biztosan nenr.

2'l agságl_iogviszorrl,f<:
Balti:s Gúbtlt, Egyelőre nern ftrtott be avezetőséglrez ilyen kérelern. TLrdtok ilyenről?
Csorba Józseí': a szakosztálynál lesznek változások a tagsággal kapcsolatban, de egyelőre nincs konkrétum.

Balázs Gábclr; a tagdíjak befizetéseit néz,zétek át és emlékeztessétek a tagokat a befizetésre!

3 . { | apsz,ab3]y_é q_zabá\l4e_tok ry ódo s ílfu i_i qyas l a_tail

Bul ázs G tíbor., Nern érl<ezctt javaslat.

4 A7_qg1_9sület gq4dasági he_ltz,eténe]!, bqrbk_t_q,t!sein9\_at!ckr]]!ésq:
Bulti:,s Gábor i,smerteti tt beíektetések állctptlttit

5. Egl,cbel<:

Csorbtt J(lzse.f: Jelerrleg a SupAir Ballorr oktatási szervezet alá tartozunk. Mivel célozzttk a katonai vonalat, ezéfi
bizon.vos minőségbiztosítási szempontoknal< rrreg kell felelnünk. Ezért szükséges a sztenderd üzemet í'elölelő
dokumentáció, eljárási rend elkészítése és a felelős személyek megnevezése.
Balázs Gábor. jól értem, hogy a dokumentumban továbbra is csak ,,nem kereskedelmi" rnűködésről van szó?

Csorbu József: A dokumentr_tm csak a képzésekre vonatkozik. I(ereskedelrni tevékenység úgy oldható meg. ha arra

all<alrlas kii]ső vállal]<ozót is bevonunk. A műl<ödési eliárásol< kizárólag a saját szaI<osztályunkra vonatkoznárrak. A
rct-tdszer kiépítése nagysáigrendileg félrnillió íbrint. illetve kérdéses, hogy a későbbiekben InennVibe kerül a

f'enntartása.
Balá:,s Gábor, Arra kérlel<._iár_i utárra, hogyan lelret úgy rnegíbgalrnazni az előírásol<at, hogy egyéfielműen csak rátok

vonatkozzort, merí az egyestiletben van hasonló tevél<enység, illetve rnilyen jogviszonybeli és személyi feltételei

vannak.

A következő vezetőségi ülés tervezett időpontja: 2020. február 05.

k.m.f.

I-evezctő elnök:

Balázs Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő;


