
JEGYZŐKÖNYV 
mely készült a  

Diák és Öntevékeny Körök Egyesületének 

közgyűlésén 
 

 

Ideje: 2011. október 24. 18:00 órakor 

 
Helye: Komló, Sportközpont (Versenyiroda), Eszperantó tér 1. 

 

 

18:00 óra: Balogh Bettina (DÖKE elnöke) megállapítja, hogy a 18:00 órára összehívott közgyű-

lés nem határozatképes, így a meghívóban szereplő 2. közgyűlést 18 óra 10 percre összehívja, 

addig szünetet rendel. 

 

18:15 óra: Balogh Bettina köszönti a megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 

80 tagú egyesületből 10 fő (+ 3 vendég) van jelen a mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

18:16 óra: Balogh Bettina ismerteti a napirendi pontokat, melyet a közgyűlés egyhangúan meg-

szavaz.  

 

Napirendi pontok: 

1.) Közgyűlés megnyitása (határozatképesség megállapítása; levezető elnök, jegyzőkönyv-

vezető és hitelesítők megválasztása) 

2.)     Alapszabály-módosítás 

3.)    2011-es évzáró összejövetel megbeszélése 

4.)    2012-es tervek felvázolása (programok, pénzelosztás elvei, önkéntesség) 

5.)     Egyebek (a helyszínen kerül ismertetésre) 

 

Az 1. napirendi pontként jegyzőkönyvvezetőnek: Balogh Zoltánnét; hitelesítőknek: Kugelmann 

Esztert és Horváth Csabát javasolja Balogh Bettina. Más javaslat híján a közgyűlés egyhangúan 

elfogadja a jelölt személyeket. 

 

A 2. napirendi pont keretein belül az Alapszabály-módosításra került sor. 

Balogh Bettina: Először az alapszabály módosítás okait ismertette, majd azok felolvasásra kerül-

tek. A módosításokat mindenki előzetesen megkapta E-mailben illetve a honlapról elolvashatta. 

 

DÖKE - K 2011./3/1. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta a DÖKE alapszabályának a módosí-

tásait. (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

A 3. napirendi pont keretében a jelenlévő tagok megegyeztek, hogy a DÖKE évzáró összejöve-

telét 2011.12.19-én 18:00 órakor tartják, ahol csapatépítő programok mellett a 2011. évi pontva-

dászat, valamint a Négy Évszak Futás díjazására is sor kerül. 

 



Ezután a 4. napirendi pont ismertetésére került sor.  

Balogh Bettina kezdeményezte, hogy 2012-ben is a saját programot szervező szakosztályok ré-

szesüljenek nagyobb támogatásban. A támogatási elosztások szétosztásánál négy tényező figye-

lembe vételét kezdeményezi: (1) szakosztály taglétszáma, (2) szakosztály saját szervezésű prog-

ramjai, (3) szakosztály tagjainak részvétele más egyesület által szervezett programokon, (4) 

szakosztály tagjainak önkéntessége. 

Balogh Zoltánné a fenti tényezők súlyozását javasolja az alábbiak szerint: 

- szakosztály saját szervezésű programjai – 40% 

- szakosztály tagjainak önkéntessége – 30% 

- szakosztály taglétszáma – 20% 

- szakosztály tagjainak részvétele más egyesület által szervezett programokon – 10% 

 

DÖKE - K 2011./3/2. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy a DÖKE pénzelosztása a 2012. 

évtől kezdődően a fenti 4 tényező, valamint a hozzájuk rendelt súlyok figyelembevételével való-

sul meg.(10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Az 5. napirendi pontban egyéb témák kerültek megbeszélésre. 

Két új öntevékenyen működő csoport jelezte szándékát, hogy csatlakozna a DÖKE-hez. 

Sándor Petra ismertette az Antigravity Zsonglőr Klub főbb céljait, majd Tálosi Krisztián a Komlói 

Pétanque Klub terveit és működését mutatta be.  

 

A két új szakosztály kérte felvételét az egyesületbe. 

 

DÖKE - K 2011./3/3. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta az Angtigravity Zsonglőr és a 

Pétanque szakosztály 2012. évi megalakulását, amennyiben 2012.január 31-ig legalább 5-5 tag 

jelentkezik mindkét szakosztályba - a belépési nyilatkozat kitöltésével és az éves tagdíj befizeté-

sével jelezve szándékát.  (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Ezután a közgyűlés lezárására került sor 19:00 órakor. 

 

 

kelt mint fent 

 

……………………………………… 

Balogh Zoltánné 

Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

………………………………………..  …………………………………………. 

Kugelmann Eszter                Horváth Csaba 

                   hitelesítő          hitelesítő 

 

 

………………………………………… 

Balogh Bettina 

DÖKE elnöke 


