JEGYZŐKÖNYV
A DÖMSÖDI UTÁNPÓTLÁS SE
2017. RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL
Mely készült A Dömsöd Utánpótlás SE 2017. 10. 02.-én megtartott megismételt rendkívüli közgyűlésén.
Helye: 2344 Dömsöd Béke tér 2. házasságkötő terme
Közgyűlés ideje:2017. október 02.
Jelen vannak: a DUSE elnöke és helyettesei (3 fő) a felügyelő bizottság elnöke és tagjai(3 fő), továbbá a
meghívott tagok.
Az egyesület elnöke Szabó Andrea köszönti a megjelenteket, megnyitja a közgyűlést. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a DUSE 139 tagjából 40 fő megjelent a megismételt közgyűlésen.
Az elnök a jegyzőkönyv vezetésére Ambruska Margitot javasolja, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Hartai
Máriát és Takács Tibort.Kéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak, hogy elfogadják-e a javaslatot. Nyílt
szavazással egyhangúan elfogadta a közgyűlés.
A jelenlévők 40igen, 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat nélkül elfogadják a
Jegyzőkönyvvezető:Ambruska Margit,
Jegyzőkönyv-hitelesítő:Hartai Mária
Jegyzőkönyv-hitelesítő:Takács Tibor
A közgyűlés napirendi pontjainak javaslata:
1.
2.
3.
4.
5.

Elnökségi tájékoztató
Tisztségviselők választása (Felügyelő bizottsági tag, tiszteletbeli elnök)
Együttműködés Apaj Község Önkormányzatával
A DUSE székhely változtatása
A DUSE Alapszabályának elfogadása

A napirendi pontokat a jelenlévő tagok egyhangúan elfogadták.
1. Napirendi pont: Elnökségi beszámoló
A Kajak Tanya nagy beruházás előtt áll. A nyertese és a kivitelezője a pályázatnak az önkormányzat.
A tervek kész vannak, de a kivitelező személyét még nem tudjuk. A kivitelezés húzódik. Félő, hogy nem
lesz kész a beruházás márciusra, ez gond, mert nem tudjuk elkezdeni a szezont. Nem tudunk csoportokat
fogadni időben. Nem tudunk az ebből befolyó összegekkel számolni. Bízunk benne, hogy az ütemezés jó
lesz és időben elkészül a kivitelezés. Ha nem, akkor egy „B” terv következik
Labdarúgásnál egy edzővel kevesebb van. Az Apaj-i csoportot Szabó Benjamin vezeti. Az elmúlt
évben véletlen duplikálás következtében elestünk a TAO pályázat lehetőségétől. Feltöltési lehetőségre nem
kaptunk engedélyt. A maradék pénzből tudjuk fizetni az edzőket. A két edzőt 5,5 hónapig dolgozhat, ha még
egy edzőt elküldünk, akkor 8,5 hónapig tudjuk fizetni a vezetőedzőt. A harmadiki szakosztályi
megbeszélésen ez az egyik napirendi pont. Így a vezető edző májusig ki tud tartani. A befolyó tagdíjak nem
fedezik az edző fizetését. Jövő évben szeretnénk megpályázni a pályafelújítást 10millió forint értékben.
Ehhez 3millió önrész szükséges. Erre tartalékoltunk pénzt, valószínű, hogy hozzá kell nyúlni az edzői bérek
kifizetéséhez. Még egy lehetőség van, amennyiben az Apaj-i pályázat sikeres lesz az öltöző felújítására. Ott
van egy kiegészítő támogatás, mely szabadon felhasználható.
A kézilabda szakosztálysikeresen, naprakészen, pontosan feltöltötte a TAO – ját..
Van-e kérdés? Nincs.
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Ki az, aki elfogadja az elnök tájékoztatóját?
Az elnökségi beszámolót a jelenlévő tagok egyhangúan elfogadták, határozatban rögzítették.
Határozat száma: 4/2017.(X.02.)
Határozat:
- Az elnökségi beszámolót a jelenlévő tagok egyhangúan elfogadták
2. Napirendi pont: Tisztségviselők választása (Felügyelő bizottsági tag, tiszteletbeli elnök)
Először a Felügyelő Bizottsági tagot választjuk. Az elnök ismerteti a jogszabályt. Mivel
összeférhetetlenség van a FB elnöke Ambruska Margit, a DUSE alelnöke Ambruska Péterné személyében.
Ambruska Margit lemond, helyette kell új tagot választani. A tagot a közgyűlésnek kell elfogadnia.
Kérünk bizottsági tagot, tagokat jelölni. Az elnök Földvári Attilát javasolja, aki az utolsó
közgyűlésen sok szavazatot kapott. Nincs több jelölt.
A jelenlévők 37 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodással elfogadták Földvári Attila
személyét, határozatban rögzítették.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
Baka Miklós
Földvári Attila
Kakas Zoltán
Földvári Attila köszöni a bizalmat és minden segítséget meg fog adni a sikeres működtetéshez
Határozat száma: 5/2017.(X.02.)
Határozat:
- A jelenlévők 37 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodással elfogadták Földvári Attila
személyét a Felügyelő Bizottságba
Javaslat a tiszteletbeli elnök személyére. Az elnök ismerteti a pozícióval járó feladatokat és egyben
javaslatot tesz Tóbisz László személyére.
A javaslatot a jelenlévő tagok egyhangúan elfogadták, határozatban rögzítették.
Tiszteletbeli elnök: Tóbisz László
Tóbisz László köszöni a bizalmat.
Határozat száma: 6/2017.(X.02.)
Határozat:
- Egyhangú szavazattal, elfogadták Tóbisz LászlótTiszteletbeli elnöknek.
3. Napirendi pont: Együttműködés Apaj Község Önkormányzatával
Apaj polgármesterével úgy döntött az elnökség, hogy sportszakmai területen összedolgoznak. Apajon nem
tudnak egyesületet létrehozni, hogy tudjanak TAO pályázatot beadni. Van sok gyerek, nekik kell biztosítani
a sportolási lehetőséget. Mindhárom szakosztály köt keret-megállapodást, hogy a mi sportegyesületünkben
tudjanak sportolni a gyerekek. Labdarúgó szakosztálynál már egy éve működik heti két alkalommal.
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A másik két szakosztály – Burján Katalin és Ambruska Péterné hozzászólása - volt szülői értekezleteken,
ahol ismertették a DUSE célját, feladatait, jövőbeni terveit. Néhány jelentkező volt.
Tervezzük 2018. tavaszán egy egyhetes tábor a gyerekeknek a Kajak Tanyán: vízszoktatás,
élménybiztosítás, ismerkedés a hajókkal, egyensúlygyakorlatok stb.
Kérdés, javaslat, vélemény?

Nincs

A közgyűlés meghatalmazza Szabó Andreát az Együttműködési Megállapodás aláírásával.
A felvetést a jelenlévő tagok egyhangúan elfogadták, határozatban rögzítették.
Határozat száma: 7/2017.(X02.)
Határozat:
A közgyűlés meghatalmazza Szabó Andreát az Együttműködési Megállapodás aláírásával.
4. Napirendi pont: A DUSE székhely változtatása
A székhely nem lehet magánlakásnál.
Az önkormányzat képviselőtestülete a 2017. 08. 29. gyűlésén engedélyezte a köztulajdonban lévő 2344
Dömsöd Középső Duna part 1. szám alatti sportlétesítmény használatát. Itt biztosít egy irodát a
dokumentumok tárolására és a vezetőségrészére.
Felajánlásból van számítógép és nyomtató.
A DUSE székhelyváltoztatással kapcsolatos felvetést a jelenlévő tagok egyhangúan elfogadták, határozatban
rögzítették.
Határozat: 8/2017.(X.02.)
Határozat:
A DUSE székhelyváltoztatással kapcsolatos felvetést a jelenlévő tagok egyhangúan elfogadták
5. Napirendi pont: A DUSE Alapszabályának elfogadása
Javaslatok a kézilabda szakosztály részéről:
o A formális részletek betartása. lapszámozás, bekezdések, egyes főpontok alszámosítása
A felvetést a jelenlévő tagok egyhangúan elfogadták.
-

- 2. oldal: Szerepeltessük a spotágakat.
A felvetést a jelenlévő tagok 34 igen 6 tartózkodással elutasították.
- 4. oldal Az alapító tagok neve legyenek benne:
Kötelező benne lennie, tehát nem kell szavazni.
Pontosítani, kinek van szavazati, kinek tanácskozási joga. Az edzők szavazhatnak-e? ezt már az
előző vezetőségi ülésen megbeszélték.
A felvetést a jelenlévő tagok 8 igen, 27 nem 5 tartózkodással elutasították.
-

-

8.oldal Minden szakosztálynak legyen képviselete az elnökségben.
Tárgytalan, megbeszélték

- 9. oldal az egyesületet az elnök képviseli helyett, az elnökség képviseli legyen.
A felvetést a jelenlévő tagok 33 igen 7 tartózkodással elutasították.
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- Elnökség tagjait 5 évre választjuk. Nem lenne-e célszerű 4 évre.
A felvetést a jelenlévő tagok elutasították.
12. oldal A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentést készít a számviteli … nem a FB készíti. Javaslat:
kijavítani a vezetőségre.
A felvetést a jelenlévő tagok elutasították.
-

A módosításokat a jelenlévő tagok határozatban rögzítették.
Határozat száma: 9/2017.(X.02.)
Határozat:
A formális részletek betartása. lapszámozás, bekezdések, egyes főpontok alszámosítása
Az elnök felvetése a harmadik ponthoz: versenysport, utánpótlás nevelés. Küldetésünk a folyamatos
utánpótlás, tehetséggondozás, megtartó erő az edző személye, a közösség.
A tagdíjfizetés elmaradása kizáró ok a 6 hónap elteltével. Ezt módosítsuk 3 hónapra.
Önkormányzat támogatása: hogy kerül a tagdíj a szakosztályhoz. A szakosztály számlájára menjen egyből.
A felvetést a jelenlévő tagok egyhangúan elfogadták.
A korábban elhangzott összes módosítással együtt az Alapszabály módosítási kérelmünket a cégbírósághoz
eljuttassuk.
A jelenlévő tagok egyhangúan elfogadták, határozatban rögzítették.
Határozat száma: 10/2017.(X.02.)
Határozat:
A tagdíjfizetés elmaradása kizáró ok a 3 hónap elteltével.
Önkormányzat támogatása az adott szakosztály számlájára menjen egyből.
A korábban elhangzott összes módosítással együtt az Alapszabály módosítási kérelmünket a cégbírósághoz
eljuttassuk.
Kelt: Dömsöd 2017. október 4.

Szabó Andrea
Az egyesület elnöke

Ambruska Margit
Jegyzőkönyvvezető
Hartai Mária
Jegyzőkönyv - hitelesítő

Takács Tibor
Jegyzőkönyv - hitelesítő
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