JEGYZŐKÖNYV
mely készült a
Diák és Öntevékeny Körök Egyesületének
közgyűlésén
Ideje: 2011. február 25-én 17:00 órakor
Helye: Közösségek Háza Komló, 48-as tér 1.
17:00 óra: Iván Attila (DÖKE elnöke) megállapítja, hogy a 17:00 órára összehívott közgyűlés
nem határozatképes, így a meghívóban szereplő 2. közgyűlést 17 óra 10 percre összehívja, addig
szünetet rendel.
17:15 óra: Iván Attila köszönti a megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 76
tagú egyesületből 39 fő (+ 5 vendég) van jelen a mellékelt jelenléti ív alapján. Iván Attila
(DÖKE ügyvezető elnök) felkéri levezető elnöknek Ambrus Norbertet.
17:16 óra: Ambrus Norbert ismerteti a napirendi pontokat, melyet a közgyűlés egyhangúan megszavaz.
Napirendi pontok:
1.) Közgyűlés megnyitása (határozatképesség megállapítása; levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és
hitelesítők megválasztása választása)
2.) 2010. évi beszámolók megvitatása és elfogadása
3.) Szakosztályok beszámolója és a 2011. évi tervek ismertetése
4.) Jutalmazások
- az „Év sportolója” díjkiosztása
- egyéb jutalmazások
5.) Tisztújító szavazások
6.) Alapszabály - és SZMSZ módosítás
7.) Egyebek (a helyszínen kerül ismertetésre)

Az 1. napirendi pontként jegyzőkönyvvezetőnek: Kugelmann Esztert; hitelesítőknek: Asszonyi
Veronikát és Horváth Csabát javasolja Ambrus Norbert. Más javaslat híján a közgyűlés egyhangúan elfogadja a jelölt személyeket.
Ezután sor kerül a 2. napirendi pont megbeszélésére:
Iván Attila: Ismertette, hogy a közhasznúsági beszámoló három részből áll a tartalmi-, pénzügyi
részből és mellékletekből. Ezek február eleje óta az internetre feltöltésre kerültek, így megtalálhatóak voltak: a www.doke.hu honlapon. Másrészt a Hírlevélben megjelent a szakmai programok nagy része, amit minden tagnak postázott az elnökség a tavalyi év végén. A szakosztályvezetők készítették el a szakosztályi beszámolókat. Köszönte az elvégzett munkájukat.
A pénzügyi beszámolóban kiemelte:
A mérleg főösszege 1.066.000 Ft (2010.dec.31-én)
A szervezet vagyona 172 ezer Ft-tal csökkent és 2.342.000 támogatást kapott egyesületünk,
ami több mint az előző évi! Az 1%-os támogatás 10%-kal csökkent!
Teljes bevétel: 3.860.000 Ft

Teljes kiadás: 4.032.000 Ft
Ezután a szakosztályok 2010. évi költéseit ismertette a projektoros kivetítés során.
Ambrus Norbert megkérdezte a közgyűlés tagjait, hogy van-e valakinek hozzászólni valója, kiegészíteni valója. Mivel ilyen nem volt, ezután került sor a 2010. évi beszámolók elfogadására.
DÖKE K - 2011./1. A közgyűlés egyhangúan elfogadta az egyesület 2010.évi közhasznúsági
jelentését (39 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
DÖKE K 2011./2. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a DÖKE 2010. évi beszámolóját.(39 igen,
0 nem, 0 tartózkodás)
Ezután a 3. napirendi pont ismertetésére került sor.
Ennek során a projektoros vetítés lehetőségével élve a szakosztályok képviselői ismertették a
megjelentekkel a 2010. évi terveket. A következő szakosztályok mondták el terveiket:
- Kosárlabda (Balogh Bettina)
- MTB (Horváth Csaba)
- Környezetvédelmi (Kugelmann Eszter)
- Futó és Triatlon (Tasnádi Tas)
- Túrakerékpár (Balogh Zoltán)
- Szektorlabda (Szendrei Tibor)
Ezután egyéb hozzászólás nem volt, így a 2010. évi tervek elfogadására került a sor.
DÖKE K 2011./3. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a DÖKE 2011. évi szakmai és pénzügyi
terveit. (39 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
A 4. napirendi pont keretében került sor a díjak kiosztására. A díjakat Kupás Tamás Levente
alpolgármester úr adta át. A jutalmazások során az elnökség jutalmazta a 2010. év legjobb
DÖKE sportolót: Balogh Bettinát és legjobb férfi sportolóját, Papp Norbertet. Ezután a szakosztályvezetők által javasolt tagok részesültek kupa, vagy egyéb díjazásban:
 Major István szektorlabdázó
 Jávor Tímea táncos
 Jávor Alexandra táncos
 Kovács Petra táncos
 Kökény Ferenc túrakerékpáros
 Rózsavölgyi Eszter teljesítménytúrázó
 Hakszer Erika futó
 Orosz Csaba futó
 Gyozsán Zoltán szakosztályvezető
 Kugelmann Eszter pályázatíró
 Szendrey Tibor szektorlabdázó
Kupás Tamás Levente értékelte az egyesület munkavégzését és sok sikert kívánt a 2011. évi
munkához, felajánlotta a segítségét az anyagiak előteremtésében.
Ezután a tisztújító szavazásokra került sor a 5. napirendi pont keretein belül.

Ambrus Norbert ismertette, hogy Iván Attila elnök, és Szigeti Lajos elnökségi tag, és a FEB lemondott, ezért új elnök, elnökségi tag, elnökségi póttag és FEB választására van szükség.
Az elnöki tisztre Balogh Bettinát, elnökségi tagnak Kugelmann Esztert, elnökségi póttagnak
Torbó Mátét, FEB tagoknak pedig Rózsavölgyi Pétert, Szabados Balázst, ill. Gábelics Attilát
javasolta a közgyűlés.
Az új tisztségviselőket a közgyűlés titkos szavazás útján megválasztotta.
DÖKE - K 2011./4. A Közgyűlés egyhangúan megszavazta elnöknek Balogh Bettinát, elnökségi tagnak Kugelmann Esztert és póttagnak Torbó Mátét. A Felügyelő Bizottság tagjainak egyhangúlag lettek megválasztva: Rózsvölgyi Péter, Szabados Balázs, és Gábelics Attila. (valamennyi posztra 39 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Ezután Balogh Bettina pedig jutalmat adott át Iván Attilának az egyesület volt elnökének.
Az 6. napirendi pont keretein belül az Alapszabály és SZMSZ módosításra került sor.
Iván Attila: Először az alapszabály módosítás okait ismertette, majd azok felolvasásra kerültek.
Ezután A DÖKE SZMSZ-ének a módosításai is felolvasásra kerültek. A módosításokat mindenki
előzetesen megkapta E-mailben illetve a honlapról elolvashatta.
DÖKE - K 2011./5. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta a DÖKE alapszabályának és a Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosításait. (39 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
A 7. napirendi pontban egyéb témák kerültek megbeszélésre.
Két új öntevékenyen működő csoport jelezte szándékát, hogy csatlakozna a DÖKE-hez. Az elnökség és a
közgyűlés javaslata szerint a belépő új csoportok egy évig pártoló szakosztályként működnek majd, és
amennyiben aktívan hozzájárulnak az egyesület céljaihoz és munkájához, lesznek teljes értékű szakosztályok.
A két új szakosztály kérte felvételét az egyesületbe, akiket a DÖKE egyelőre pártolói tagként vett nyilvántartásba: Antigravity Zsonglőr Klub, Extrém Sport Klub.
Ezután a közgyűlés lezárásra került 18:30 órakor.
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