
A Dömsödi Utánpótlás Sportegyesület Kézilabda szakosztályi gyülés jegyzőkönyv 

 

Napirend: 

1. TAO beszámolók (2015/16 hosszabbítás, 2016/17 elszámolás, 2017/18 év felvázolás) Előadó:Hartai 

Mária szakosztályvezető 

2. 2017. Edzőtábor költségének ismertetése .  Előadó: Burján Katalin sportmunkatárs 

3. Alapszabály módosítási javaslatok és új felügyelőbizottsági tag javaslattétel.  Előadó: Hartai Mária 

4. Szakosztályvezető és gazdasági vezető választás.  Előadó: Felügyelő bizottság 

5. Egyebek- edzőtábor élménybeszámoló 

 

2017.08.28  

A Napirendi pontok felvázolása után a szakosztályvezető egy napirendpont felcserélését kérte : előre 

kerül a négyes és hármas napirend./szakosztály és gazdasági vezető megválasztása/ Ezt 28 igen 

szavazattal elfogadták. 

Hartai Mária felkérte Takács Tibort a jegyzőkönyv vezetésre és Csehi Lídiát és Bata Imrét a 

jegyzőkönyv hitelesítésére 

4. szakosztályvezető és gazdasági vezető választás: 

Hartai Mária lemond a vezetői posztról mert edzői munkát kíván végezni a szakosztálynál. Igy nem 

tölthet be vezető pozíciót. Sas Istvánné lemond gazdasági vezetői posztról mert gyermeke már nem 

aktív sportoló a szakosztálynál. A közgyűlés és az elnökség által elfogadott, hogy minden szakosztály 

maga választhatja meg a szakosztály és gazdasági vezetőit. Szülői kezdeményezésre javaslatok 

szakosztályvezetőnek Csehi Lídia, javaslatok gazdasági vezetőnek Takács Tibor. A vezetőség kinevezi a 

személyeket. 

Csehi Lídia elvállalja szakosztály vezetést 

Takács Tibor elvállalja a gazdasági vezetést 

A szavazás számlálást a felügyelő bizottság két tagja végzi Kakas Zoltán és Baka Miklós 

27 igen elfogadja, 1 nem szavazat és Baka Miklós tartózkodott. 

Földvári Attila megérkezett, plusz 1 szavazó cédula kiosztva részére 

összesen 29 szavazó cédula kiosztva... 

szavazás megtörtént, a fel.biz. tag számlálásra visszavonul. 

 



3. Alapszabály módosítási javaslatok 

Szabó Andrea: ha van még módosítási javaslat azt egységes keretbe kell foglalni  09.18.-ig van 

hat.idő. 

Madarász András: Előtte egyeztetni kellene a javaslatokról 

Új felügyelő bizottsági tag javaslat tétele. Közgyűlésen fogjuk választani. 

András: olyan legyen aki vállalja. 

Ada: külsős független tag ajánlott. 

Földvári Attila- elvállalja! Szavazás 29 tag elfogatta 

Szakosztály és gazdasági vezető szavazás eredménye: 

Csehi Lídia (szakosztályvezető) 24 szavazat  3 nem szavazott 

Takács Tibor (gazdasági vezető) 26 szavazat  1 szavazat  Burján Katalinra 

1 fő nem szavazott 

Ada: Köszönetet mond a régi tisztségviselőknek a munkájukért és az újaknak jó munkát kíván. 

 

1. TAO beszámoló 

Hartai Mária beszámolója a témáról. 

15/16  elszámolás hosszabitást kértünk, mindent természetesen el kell számolni. 

16/17 elszámolás 756000 önrészt kell gyűjtenünk, még nem sikerült feltölteni,  hosszabitást adtunk 

be. 

17/18 elszámolás, eszközbeszerzés, új laptop, kapu, háló, stb.. Új internetes jelenléti ív, edzés menet, 

edzői munka a kézilabda szövetség felé. 

Csehi Lídia: MKSZ? lehet hosszabitani? 15/16 beadva , mi van ha nincs pénz?  

Hartai Mária: az egyesület nem hozható bajba. 

András: a szülőket tájékoztatni kell a TAO feltételekről. Javaslat Fekete Antal adhatna tájékoztatást. 

Ada: Apaji lehetőség napelem cég feltétele: apaji gyerekek bevonása a DUSÉ-ba, plusz új sportág 

lehetősége (kosárlabda) 

Földvári Attila: Más települések bevonása. 

Hartai Mária: csak az egy összegű  feltöltés a jó. 

Takácsné Szilvia: Székhely probléma még mindig... 



Ada: a sportpálya legyen,folyamatban van, a közgyűlésen kell intézni, bíróságra kell várni. 

A beszámolót 28 tag elfogadta. 

2017. edző tábor Burján Katalin 

TAO elszámolás támogatás körüli beszélgetés. Érvek, vélemények ütköztetése: 

- bankszámlák és alszámlák jogcímenként 

- esetleges havidíj növelés , támogatás, 

26 tag elfogadta , 2 tag tartózkodott 

Edzőtábori élménybeszámoló elmaradt a késői időpont miatt, majd pótolva lesz. 

 

 jkv: Takács Tibor S.k. 

jkv h.: Csehi Lidia s.k. 

jkv.: Bata Imre s.k. 


