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: 2020. 06. 28. 16.00 óra, helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai K. u. 4.
3. Az ülésen jelen vannak a mellékelt jelenléti íven szereplő személyek, szavazati joggal összesen
19 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 Vajas Zsoltot,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Bors Attilát és dr. Gregus-Szabó Gergelyt 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. A 2019 éves beszámoló elfogadása.
2. A 2020. éves terv elfogadása.
Egyéb, határozathozatalt nem igénylő egyéb pontok:
a, elnökségi tájékoztatás a felvételt nyert tagokról
b, tájékoztatás a jelenlegi pénzügyi helyzetről
c, Nemzeti Csapatbajnokság, NB III. csapatbajnokság
d, MDO 2020 verseny előkészítésének megbeszélése, felelősök és versenybizottság
kinevezése
A levezető elnök ismerteti a meghívó szerinti napirendet.
dr. Gregus-Szabó Gergely javasolja és kéri a Közgyűlést, hogy vegye napirendre 3. napirendi pontnak
a steel és soft szakágak létrehozását és válasszanak kapitányokat, hivatkozva arra, hogy a Közgyűlést
megelőzően erről szó esett, továbbá ezzel a jelenlevők is egyhangúlag egyetértenek, javasolják.
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Szabó Róbert javasolja a 3. napirendi ponttal kiegészített napirend elfogadását és kéri a Közgyűlést,
hogy szavazzon annak elfogadásáról.
A Közgyűlés ezt követően nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, 19 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő
1/2020.(VI.28.) KH számú határozatot
a Mosonmagyaróvári Darts Club Sportegyesület 2020.06.28-i Közgyűlés napirendjét a 3. sz.
napirendi ponttal kiegészítve elfogadta.

7.

Határozathozatal

7.1.Szabó Róbert ismerteti az 1. sz. napirendi pontot.
Szabó Róbert levezető elnök és Nagy Róbert alelnök ismerteti a könyvelő által elkészített 2019.
éves pénzügyi beszámolót, mely kiosztásra került a Közgyűlésen. Az Elnök elmondja, hogy a
könyvelő készített egy egyszerűbb összesítést is, ami alapján könnyebben megérthető,
részletesebben átlátható a beszámoló, ezt ismerteti.
A levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy döntsön a 2019. évi pénzügyi beszámoló
elfogadásáról.
A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel egyhangúlag, 19 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő
2/2020.(VI.28.) KH számú határozatot
a Közgyűlés elfogadta a 2019. évi pénzügyi beszámolót. (mellékelve)
Szabó Róbert felkéri Nagy Róbert Alelnök Urat, hogy ismertesse a Közgyűléssel az Elnökségi
beszámolót. Ezt követően Nagy Róbert felolvassa a beszámolót.
A levezető elnök kéri a Közgyűlést, hogy döntsön a 2019. évi Elnökségi beszámoló
elfogadásáról.
A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel egyhangúlag, 19 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő
3/2020.(VI.28.) KH számú határozatot
a Közgyűlés elfogadta a 2019. évi Elnökségi beszámolót. (mellékelve)
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7.2. Szabó Róbert ismerteti az 2. sz. napirendi pontot.
A levezető elnök elmondja, hogy a 2020. évi költségvetési tervet a Pandémiát figyelembe véve
készítette el, így az Mosonmagyaróvári Sport Club Sportegyesület (Továbbiakban: Egyesület)
kevesebb támogatásra számíthat az előző évhez képest, az éves befolyt tagdíj összege pedig
megemelkedett a taglétszám növekedése miatt.
A 2020. évi költségvetési terv kiosztásra került, a Közgyűlés azt megismerte.
dr. Gregus-Szabó Gergely kér szót, s elmondja, hogy a tagdíjon felül havi 10.000.- Ft-al
szeretné támogatni az Egyesületet a 2020. évben.
A Közgyűlés megköszöni neki a felajánlást, az Elnök pedig elmondja, hogy a szükséges
támogatási szerződést elkészíti.
Szabó Róbert elnök kéri a Közgyűlést, hogy döntsön a 2020. évi költségvetési terv elfogadásáról.
A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, 19 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő
4/2020.(IV.28.) KH számú határozatot
a Közgyűlés elfogadta a 2020. évi költségvetési tervet. (mellékelve)
7.3. Szabó Róbert ismerteti a 3. sz. napirendi pontot
A napirendi pont ismertetésé követően dr. Gregus-Szabó Gergely kér szót, s elmondja, hogy az
Egyesületen belül jobban eloszlanának a versenyek szervezési, levezetési feladatai a két szakág
kialakításával.
A Közgyűlés egyetért a Szakágak kialakításával, az Elnök úr pedig megállapítja, hogy nem
ütközik az Egyesület Alapszabályába és módosítására sincs szükség.
Szabó Róbert elmondja, hogy a Szakágaknak és az élükre megválasztott/megbízott vezetők
részére Szabályzatot kell létrehozni.
A Steel Szakág és a Soft Szakág Szabályzatának elkészítésére felkéri az Elnökséget, melynek
elkészítési határidejét harminc napban határozza meg. Azok elkészülése és elfogadása után
lépnek majd hatályba.
Szabó Róbert elnök kéri a Közgyűlést, hogy döntsön a Soft és Steel Szakágak kialakításának
elfogadásáról.
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A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, 19 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő
5/2020.(IV.28.) KH számú határozatot
a Közgyűlés elfogadta a Soft és Steel Szakágak kialakítását.
Szabó Róbert kéri a Közgyűlést, hogy javasoljanak kapitányokat a Szakágak élére.
Soft Szakág kapitánynak Juhász Gábort Javasolják, Steel Szakág kapitánynak pedig Lőrincz
Sándort. Ők azt elfogadják.
Szabó Róbert elnök kéri a Közgyűlést, hogy döntsön a Soft Szakág kapitány megválasztásról.
A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, 19 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő
6/2020.(IV.28.) KH számú határozatot
a Közgyűlés elfogadta Juhász Gábor, Soft Szakág kapitány megválasztását.
Szabó Róbert elnök kéri a Közgyűlést, hogy döntsön a Steel Szakág kapitány megválasztásról.
A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, 19 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő
7/2020.(IV.28.) KH számú határozatot
a Közgyűlés elfogadta Lőrinc Sándor, Steel Szakág kapitány megválasztását.
Elnök úr elmondja, hogy a napirendi ponthoz még hozzátartozik, hogy a jelen hatályos
12/2019.(XI.29.) számú Közgyűlési határozat alapján „A” csapatkapitánynak megválasztott (id.)
Vörös Károly kilépett az Egyesületből, így azt hatályon kívül kell helyezni.
Szabó Róbert elnök kéri a Közgyűlést, hogy döntsön a 12/2019.(XI.29.) számú Közgyűlési
határozat hatályon kívül helyezéséről.
A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, 19 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő
8/2020.(IV.28.) KH számú határozatot
a Közgyűlés hatályon kívül helyezi a 12/2019.(XI.29.) számú Közgyűlési határozatot.
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8. Egyéb, határozathozatalt nem igénylő pontok
a) elnökségi tájékoztatás a felvételt nyert tagokról
Szabó Róbert tájékoztatta a Közgyűlést, hogy négy személy tagfelvételi kérelmét fogadta el
az Elnökség, továbbá elmondta, hogy négy személy pedig kilépett az Egyesületből.
Az Egyesület taglétszáma a mai napon harminchat fő.
b) tájékoztatás a jelenlegi pénzügyi helyzetről
Szabó Róbert elnök felkérte Bors Attila házipénztárost, hogy számoljon be az Egyesület
aktuális anyagi helyzetéről. Bors Attila erről tájékoztatta a Közgyűlést.
c) A levezető elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület is indít csapatot az Nemzeti
Csapatbajnokságon, melynek összeállításával megbízta Molnár Csaba csapatkapitányt,
továbbá ismertette, hogy az NB III.-as MMDC II. csapat bővítésre kerül.
A d) pont elhalasztásra került.
Az elnök úr megköszönte a Tagok megjelenését és a Közgyűlést 17.10 órakor lezárta.
Kelt: Mosonmagyaróvár, 2019.11.29.
Aláírások:
….......................... ......................................... ….........................................
levezető elnök

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítő tag

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

Tanú 1:

Tanú 2:

neve:

neve:

lakóhelye:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma:

személyi igazolvány száma:

……………………………….
aláírás

……………………………….
aláírás
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