CLUB DYNAMIC SPORTEGYESÜLET
2010. július 3-án megtartott közgyűlés jegyzőkönyve
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: a Club Dynamic SE közgyűlésén 2010. július 3-án 10 órakor
Levezető elnök Ács Sánta Imre
Jegyzőkönyv hitelesítők: Kasza Péter, Solti Attila
Jegyzőkönyvvezető: Boda Erika
Közgyűlésen résztvevők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ács Sánta Imre
Kasza Ferenc
Kasza Péter
Solti Attila
Fekete Attila
Vetró Nándor

Ács Sánta Imre elnök megnyitotta a közgyűlést.
Megállapításra került, hogy közgyűlés szavazóképes.
1.
Felügyelőbizottsági tagok lemondása (Kasza Ferenc, Kasza Péter) – a megváltozott
életkörülményeikre hivatkozva, nem tudják ellátni feladatukat.
Kérdés, elfogadja-e a közgyűlés Kasza Ferenc, Kasza Péter felügyelőbizottsági tagok
lemondását?
Tartózkodott: 2 fő Igen szavazat: 4 fő Nem szavazat: 0 fő
Új felügyelőbizottsági tagok: Szabó Csaba, Solti Attila vállalták a tisztséget. Miután a
közgyűlésnek személyesen bemutatkoztak, önéletrajzukat a vezetőség megismerte, a
felügyelőbizottsági tagcsere szavazási eredménye.
Kérdés, a közgyűlés elfogadja-e Szabó Csabát felügyelőbizottsági tagnak?
Tartózkodik: 1 fő
Igen szavazat: 5 fő Nem szavazat: 0 fő
Kérdés, a közgyűlés elfogadja-e Solti Attilát felügyelőbizottsági tagnak?
Tartózkodik: 1 fő
Igen szavazat: 5 fő Nem szavazat: 0 fő
Tehát a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a felügyelőbizottsági tagcserét.
2.
A honlappal gondok voltak…
A honlap karbantartásához új embert találtunk. Napi frissítés a feladata.
Gombos Attila vállalta az előző közgyűlésen a versenyeredmények összegyűjtését, ez
most már megvalósulhat.

2

3.
A vezetőségi tagok változása:
Hajdú Róbert és Gera József helyett Solti Attila és Fekete Attila lesz.
Hajdú Róbert és Gera József a közgyűlésen nem jelent meg, egyéb elfoglaltságra való
tekintettel.
Közgyűlés felé írásban jelezték kilépési szándékukat, mivel más sportegyesületben
vezető beosztást látnak el, így már nem tudják ellátni maradéktalanul feladataikat a
Club Dynamic Sport Egyesületben. Így szükségessé válik a vezetőség új tagokkal való
kiegészítése. Az új személyek Fekete Attila és Solti Attila lesz. Miután Fekete Attila
és Solti Attila bemutatkozott, önéletrajzát a közgyűlés előzőleg megismerte.
Szavazásra bocsájtotta a kérdést.
Kérdés, a közgyűlés elfogadja-e Hajdú Róbert és Gera József vezetőségi tagok
lemondását?
Igen szavazat: 6 fő Nem szavazat: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
Kérdés, a közgyűlés elfogadja-e Fekete Attila személyét a vezetőségben?
Igen szavazat: 5 fő Nem szavazat: 0 fő Tartózkodik: 1 fő
A közgyűlés elfogadja-e Solti Attila személyét a vezetőségben. Miután
Igen szavazat: 5 fő Nem szavazat: 0 fő Tartózkodik: 1 fő
Új elnökhelyettes választása: mivel Butty Lászlóval évek óta a sportegyesület részéről
mindenféle kapcsolat megszűnt, ezért aktuálissá vált az elnökség új aktív elnökhelyettes
választása. Az új elnökhelyettes személyére egy pályázat érkezett, ezt a közgyűlés
megismerte és a kérdést szavazásra bocsájtotta.
Kérdés, a közgyűlés elfogadja-e Butty László személye helyett Gombos Attila
elnökhelyettessé választását?
Igen szavazat: 6 fő Nem szavazat: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
4.
Két változás történik a SE-ben:
- Módosítva lesz az alapszabályzat
- Közhasznúság
Miután a közgyűlés megismerte a módosított jelen gazdasági helyzetnek megfelelően a
jogszabályokat figyelembe véve aktualizált alapszabályzatot, mely tartalmazza egyben
azt is, hogy a sportegyesület közhasznúvá válik, ezáltal szélesebb spektrumon pályázhat.
A változással kapcsolatos kérdést szavazásra bocsájtotta.
Kérdés, a közgyűlés elfogadja-e a sportegyesületen belül az alapszabály módosítását.
Igen szavazat: 6 fő Tartózkodik: 0 fő Nem szavazat: 0 fő
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5.
A következő közgyűlésig megválaszolandó előzetesen felmerült kérdések megvitatása.
Ezek a kérdések szavazást már nem igényeltek.
• Sport Egyesület bevételeivel kapcsolatos változások megvalósítása?
Weboldallal kapcsolatos változás igény:
• Üzenőfal igény (kódos belépéssel)
• Kör e-mail helyett a weboldalon feltüntetve a hírek.
• Alapítványban (Magyar Taekwon-do ITF Szövetsége) sok lehetőség van, ezt is
közhasznúvá kellene tenni. Pályázati lehetőségek vannak. Éves tagdíjat kell
fizetni, lehet pályázni. Önkéntes alapon működik. Az alapítvány 5 éve működik.
Módosítani kell az alapszabályzatot.
• Az egyenmelegítő készítése újra kezdeményezve. Árajánlat kérését Boda Erika
vállalta (hi: 2010. augusztus). A prototipus elfogadva.
• Minimális változtatási javaslat: a melegítő elejére név hímezve vagy koreai
felirat.
• Felnőtt csapat erősítése. Utánpótlás, feketeöves mesterek felnőtt korba
lépésnek javaslata. Felnőtt csapatba átlépésük.
• Létszámnövelés a felnőtt csapatba!
• 46-an fordultak meg a gyerekedzésen, kb. most 20-an vannak.
• A gyerek edzés profitot termel,
• Ács Sánta Imre javaslata: 10 aktív embernek kell járni, minimum, hogy nullszaldós
legyen az edzés, a legrosszabb hónapban is.
• A felnőtt edzésen minőségi megtartás, edzés vezénylést készíteni, edzésterv.
(Hi: 2010. augusztus)
• Jelenléti ív vezetése.
• Javaslat : Csoportbontás (K.Péter)
• Övvizsgára szükséges követelmények leírása, aláíratása. Kritériumok megtartása,
házi vizsga kiiktatása.
• Feladatok kiosztása. Felelős: Ács Sánta Imre
• Ötletbörze: ÁSI javaslata: Egyesület neve: 100% - sokkal szélesebb spektrumon
tudna pályázni.
• Erődemonstráció 2011. 05. 27-ére tervezve (szo-v) elvállalása. Feladatok
kiosztása. Felelős: Ács Sánta Imre.
Szeged, 2010. július 3.

________________________
jegyzőkönyvvezető

______________________
elnök

________________________
1.hitelesítő

______________________
2. hitelesítő
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2010. július 3-án megtartott közgyűlés

JELENLÉTI ÍV

Ács Sánta Imre ______________________________________
Solti Attila

______________________________________

Fekete Attila

______________________________________

Kasza Ferenc

______________________________________

Kasza Péter

______________________________________

Vetró Nándor ______________________________________
Boda Erika

______________________________________
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