MOSONMAGYARÓVÁRI DARTS CLUB SPORTEGYESÜLET
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Táncsics M. u. 48.
Nyilvántartási szám: 08-02-0063085
Adószám: 19153560-1-08
Bankszámlaszám: 58600269-16956986 DUNA Takarék Bank Zrt.

JEGYZŐKÖNYV
1. A szerv neve: Közgyűlés
2. Az ülés időpontja: 2019. 11. 29. 18.00 óra, helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Hild J. tér 6.
3. Az ülésen jelen vannak a mellékelt jelenléti íven szereplő személyek, szavazati joggal összesen
21 fő.
4. Szabó Róbert Elnök köszönti a Közgyűlés résztvevőit és arra kéri őket, hogy tegyenek javaslatot a
Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és a jegyzőkönyv hitelesítőinek
személyeire.
Levezető elnöknek Szabó Róbert elnököt javasolják.
Nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, egyhangúlag Szabó Róbertet választják meg.
Szabó Róbert a levezető elnöknek választását elfogadja.
Jegyzőkönyvvezetőnek a jelenlevők közül dr. Gregus-Szabó Gergelyt
jegyzőkönyv hitelesítőnek Bors Attilát és Nagy Gergely Martint javasolják.
Nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, egyhangúlag őket megválasztják, ők azt elfogadják
5. Szabó Róbert levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára
tekintettel megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.
6. Napirend.
1. sz. napirendi pont - Tisztújítás /titkár választása/
2. sz. napirendi pont - a 2020. év versenyek kiírása, szervezők megbízása
3. sz. napirendi pont - a 2020 évi NB III csapatkapitányok, csapatok megválasztása
Határozathozatalt nem igénylő egyéb pontok:
a, elnökségi tájékoztatás a felvételt nyert tagokról
b, elnökségi tájékoztatás a Magyar Darts Szövetséghez való belépésről.
c, Az MDO 2019 értékelése.
d, A decemberi jótékonysági verseny ismertetése.
A levezető Elnök ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és kéri a Közgyűlést annak elfogadására.
A Közgyűlés ezt követően nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, 21 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő
9/2019.(XI.29.) számú határozatot
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a Mosonmagyaróvári Darts Club Sportegyesület 2019. november 29-i Közgyűlés napirendjét a
meghívóval azonos napirenddel elfogadja.

7.

Határozathozatal
1. Szabó Róbert ismerteti az 1. sz. napirendi pontot.
Szabó Róbert levezető elnök ismerteti, hogy dr. Gregus-Szabó Gergely elnökségi tag
tisztségéről 2019.12.31. hatállyal írásban lemondott.
Szabó Róbert elnök javaslatot tesz Vajas Zsolt titkár/alelnök tisztségviselő megválasztására.
A levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzon Vajas Zsolt titkár/alelnök
megválasztásáról.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel egyhangúlag, 21 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő
10/2019.(XI.29.) számú határozatot
a Mosonmagyaróvári Darts Club Sportegyesület Vajas Zsolt titkár/alelnök elnökségi tag
megválasztását elfogadja.

2. Szabó Róbert ismerteti az 2. sz. napirendi pontot.
A levezető elnök ismerteti, hogy a 2020. évi MMDC versenyek terve elkészült. A versenyek
szervezőit ki kell jelölni, megbízni a feladattal.
Szabó Róbert elnök kéri a jelenlévőket, hogy kézfeltartással jelezze, aki vállalja a versenyek
megszervezését az alábbi versenyeken: MMDC liga, amatőr egyéni, nyílt egyéni, nyílt páros,
nyílt cricket.
Nagy Gergely Martin, Bors Attila, Szabó Róbert (1989.08.26.), Nagy Róbert alelnök,
Hricza Ádám, Szabó Róbert elnök elvállalja a 2020-as versenyek megszervezését.
Szabó Róbert levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy a 2020. évi MMDC versenyszervezők
megbízásáról szavazzon.
A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel egyhangúlag, 21 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő
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11./2019.(XI.29.) számú határozatot
Nagy Gergely Martin, Bors Attila, Szabó Róbert (1989.08.26.), Nagy Róbert alelnök, Hricza Ádám,
Szabó Róbert elnök versenyszervezők megválasztását elfogadta.
19:10 A levezető elnök 10 perc szünetet rendel el.
19:20 Szünet vége, a Közgyűlés folytatódik
3. Szabó Róbert ismerteti az 3. sz. napirendi pontot.
A levezető elnök elmondja, hogy az Egyesület a 2020. évben három, „A” „B” „C” elnevezésű
NB III. csapatot indítana. Csapatkapitányokat kell választani, a csapatokat össze kell állítani.
Szabó Róbert elnök javaslatot tesz a csapatkapitányok/csapattagok kijelölésére.
A közgyűlésen jelenlevők rövid egyeztetések után javasolták, hogy Vörös Károly lenne az „A”
csapatkapitány jelölte.
Szabó Róbert levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzon Vörös Károly „A”
csapatkapitány megválasztásáról.
A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, 20 igen, 0 nem,
1 tartózkodás mellett meghozta a következő
12/2019.(XI.29.) számú határozatot
Vörös Károly „A” csapatkapitánynak megválasztását elfogadta.
A „B” és „C” csapat csapatkapitányok kinevezése elhalasztva. Döntés nem született.
Szabó Róbert levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés tűzze 4. napirendi pontra a
házipénztáros megválasztását, tűzze 5. napirendi pontra, és szavazzon a tagdíj negyedéves
befizetéséről, továbbá tűzze 6. napirendi pontra a Mosonmagyaróvári Darts Club Sportegyesület
Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapszabályának elfogadását.
Szabó Róbert levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzon a 4., 5., 6. napirendi pont
elfogadásáról.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, 21 igen, 0 nem,
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0 tartózkodás mellett meghozta a következő
13/2019.(XI.29.) számú határozatot
A Közgyűlés a 4. napirendi pontnak elfogadta a tagdíj negyedéves befizetéséről szóló szavazást, az 5.
napirendi pontnak elfogadta a házipénztáros megválasztását és 6. napirendi pontnak elfogadta a
Mosonmagyaróvári Darts Club Sportegyesület Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapszabályának

elfogadásáról szóló szavazást.

4.

Szabó Róbert ismerteti az 4. sz. napirendi pontot.
A levezető elnök elmondja, hogy a házipénztáros feladatok ellátását az újonnan megválasztott
titkár/alelnök nem vállalja, így felkéri a Közgyűlést, hogy válassza meg a házipénztárost.
A levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy kézfeltartással jelezze, ki vállalná el a házipénztáros
feladatot.
A jelenlevők közül Bors Attila vállalná a feladatot.
A levezető elnök javasolja Bors Attilát a házipénztáros feladatok ellátására 5 év időtartamra, illetve
lemondásig vagy visszahívásig, és felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzon a megválasztásáról.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel egyhangúlag, 21 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő
14/2019.(XI.29.) számú határozatot
a Mosonmagyaróvári Darts Club Sportegyesület Bors Attilát házipénztárosnak (5 év időtartamra, illetve
lemondásig vagy visszahívásig) megválasztja.

5.

Szabó Róbert ismerteti az 4. sz. napirendi pontot.
A levezető elnök elmondja, hogy a tagok kérésére indítványozza az Alapszabály IV./1. pontjának
módosítását, a havi tagdíj befizetést negyedéves befizetésre a következőként: A tagdíjat negyedéves
esedékességgel előre kell fizetni, legkésőbb a negyedév első hónapjának 15. napjáig kell egy
összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján
megfizetni.
A levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzon a tagdíj negyedéves befizetésének
elfogadásáról.

4

MOSONMAGYARÓVÁRI DARTS CLUB SPORTEGYESÜLET
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Táncsics M. u. 48.
Nyilvántartási szám: 08-02-0063085
Adószám: 19153560-1-08
Bankszámlaszám: 58600269-16956986 DUNA Takarék Bank Zrt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel egyhangúlag, 21 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő
15/2019.(XI.29.) számú határozatot
a Mosonmagyaróvári Darts Club Sportegyesület a tagdíj negyedéves befizetését elfogadja.

6.

Szabó Róbert ismerteti az 6. sz. napirendi pontot.
A levezető elnök elmondja, hogy az Alapszabály IV./1. pontja a 15/2019.(XI.29.) számú határozat
alapján, illetve az Alapszabály X./16. pontja a 10/2019.(XI.29.) számú határozat alapján
módosul.
A levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzon a A Mosonmagyaróvári Darts Club
Sportegyesület Alapszabálya - Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalva elfogadásáról.
A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel egyhangúlag, 21 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő
16/2019.(XI.29.) számú határozatot
a Mosonmagyaróvári Darts Club Sportegyesület a A Mosonmagyaróvári Darts Club
Sportegyesület Alapszabályát - Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalva - elfogadja.

Határozathozatalt nem igénylő egyéb pontok:
a, elnökségi tájékoztatás a felvételt nyert tagokról
Szabó Róbert elnök és Nagy Róbert alelnök tájékoztatta a közgyűlést a 3/2019.(XI.29.) sz. elnökségi
határozat alapján az újonnan belépő tagokról. A taglétszám 31 főre növekedett.
b, elnökségi tájékoztatás a Magyar Darts Szövetséghez való belépésről.
Szabó Róbert elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Magyar Darts Szövetség 2019.09.03. napon elfogadta az MMDC csatlakozási kérelmét 2020.jan.1. napjától.
c, Az MDO 2019 értékelése.
Szabó Róbert elmondta, hogy az MDO 2019 és szuperkupa a verseny költségvetési tervével nagyrészt
megegyezően sikerült megrendezni. A támogatás összege meghaladta a tervben szereplő összeget, mivel pályázati pénzzel nem számolt az elnökség.
Ismertette, hogy az érdeklődésre és sikerre való tekintettel a 2020. évben ismét megrendezésre kerül az
MDO és szuperkupa, továbbá egy amatőr nagy verseny is.
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d, A decemberi jótékonysági verseny ismertetése.
Szabó Róbert tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület a decemberi jótékonysági versenyre 61.000
Ft kerettámogatást kapott a helyi önkormányzattól.
A Mancsvár Állatvédő Alapítvány hivatalosan Árvai Sándort bízta meg az adomány begyűjtésére, aki
egyben a verseny szervezője is.

Az elnök úr megköszönte az Tagok megjelenését és a Közgyűlést lezárta.
Kelt: Mosonmagyaróvár, 2019.11.29.

Aláírások:
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jegyzőkönyv hitelesítő tag

…............................................
jegyzőkönyv hitelesítő tag
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