JEGYZŐKÖNYV
mely készült a
Diák és Öntevékeny Körök Egyesületének
közgyűlésén
Ideje: 2013. március 11-én 16:50 órakor
Helye: Komló, Városi Sportközpont Versenyirodája (7300 Komló, Eszperantó tér 1. I. em.)
16:50 óra: Balogh Bettina (DÖKE elnöke) megállapítja, hogy a 16:50 órára összehívott közgyűlés nem határozatképes, így a meghívóban szereplő 2. közgyűlést 17 óra 00 percre összehívja,
addig szünetet rendel.
17:00 óra: Balogh Bettina köszönti a megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a
106 tagú egyesületből 17 fő van jelen a mellékelt jelenléti ív alapján.
17:02 óra: Balogh Bettina ismerteti a napirendi pontokat, melyet a közgyűlés egyhangúan megszavaz.
Napirendi pontok:
1.) Közgyűlés megnyitása (határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők megválasztása)
2.) 2012. évi beszámolók ismertetése, megvitatása és elfogadása
3.) Alapszabály -, SZMSZ- és további szabályzatok módosítása
4.) A 2013. évi tervek ismertetése
5.) Egyebek (a helyszínen kerül ismertetésre)

Az 1. napirendi pontként jegyzőkönyvvezetőnek: Balogh Juditot; hitelesítőknek: Miklós Zsoltot
és Tóth Máriót javasolja Balogh Bettina. Más javaslat híján a közgyűlés egyhangúan elfogadja a
jelölt személyeket.
Ezután sor kerül a 2. napirendi pont megbeszélésére:
Balogh Bettina: Ismertette egyesület az éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét, bemutatta az elkészített két dokumentumot és mellékleteit (A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója, A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete). A szakmai beszámolót a tagok az év
végi Hírlevélből már megismerhették, így ezek közül a főbb számadatokat emelte ki az egyesület
elnöke (14 saját szervezésű program, közel 1200 résztvevővel, sikeres új programok).

A pénzügyi beszámolóban kiemelte:
A mérleg főösszege 1.246.000 Ft (2012.12.31-én)
A szervezet vagyona 173 ezer Ft-tal csökkent. Az egyesület 1.262.947 támogatást kapott, ami
a 2011. évit 2%-kal haladja meg. Az 1%-os támogatás 33%-kal csökkent.
Teljes bevétel: 3.377.000 Ft
Teljes kiadás: 3.550.000 Ft
Balogh Bettina megkérdezte a közgyűlés tagjait, hogy van-e valakinek hozzászólni valója, kiegészíteni valója. Mivel ilyen nem volt, ezután került sor a 2012. évi beszámolók és a hozzájuk kapcsolódó mellékletek elfogadására.
DÖKE K - 2013./1. A közgyűlés egyhangúan elfogadta az egyesület 2012.évi közhasznúsági
jelentését a hozzá tartozó mellékletekkel együtt. (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
DÖKE K 2013./2. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a DÖKE 2012. évi beszámolóit.(17 igen,
0 nem, 0 tartózkodás)
A 3. napirendi pont keretein belül az Alapszabály és SZMSZ módosítására került sor.
Balogh Bettina: Először az alapszabály módosítás okait ismertette, melyeket zömében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény indokolt, majd a módosítási javaslatok 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 2013./3. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta az Amerikai Futball Klub szakosztály
megszüntetését. (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
DÖKE – K 2013./4. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta a Teljesítménytúra és a Túrakerékpáros szakosztály egyesítését. (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
DÖKE – K 2013./5. A Közgyűlés elfogadta a megállapított évi tagdíj 2000 forintra emelését az
egyéni tagok esetében. (12 igen, 4 nem, 1 tartózkodás).
DÖKE - K 2013./6. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta a DÖKE alapszabályának és a Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosításait. (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
DÖKE - K 2013./7. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta a DÖKE pénzkezelési szabályzatát. (17
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
DÖKE - K 2013./8. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta a DÖKE leltárszabályzatát. (17 igen, 0
nem, 0 tartózkodás)

DÖKE - K 2013./9. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta a DÖKE számviteli politikáját. (17
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
A 4. napirendi pontban a 2013. évi tervek kerültek ismertetésre.
A szakosztályok terveit sorban ismertették a szakosztályvezetők vagy megbízottjaik:
- Balogh Bettina: Antigravity Zsonglőr szakosztály
- Gyozsán Zoltán: Asztali-labdarúgó szakosztály
- Tasnádi Tas: Futó és triatlon szakosztály
- Miklós Zsolt: Kézilabda szakosztály
- Ignácz Vendel: Kosárlabda szakosztály
- Horváth Csaba: Mikrobike MTB szakosztály
- Balogh Zoltán: Teljesítménytúra és túrakerékpár szakosztály
Balogh Bettina ezt követően a civil törvény változásait ismertette a megjelentekkel, hogy az aktualitásokkal és az emiatt életbe lépő változásokkal a tagok is tisztában legyenek. A közhasznú
jogállás megtartásának fontosságát külön hangsúlyozta a DÖKE elnöke, ennek feltételeit elmagyarázta a megjelenteknek. Ezt követően a pénzügyi tervek főbb paramétereiről beszélt az elnök.
Végül a marketing fontosságáról, a marketing tervekről tartott pár perces bemutatót. A Közgyűlés belátta a marketing feladatok fontosságát.
Az 5. napirendi pontnál az Egyebeken belül került sor a középiskolások számára előírt közösségi szolgálatban rejlő lehetőségekről. Balogh Bettina tájékoztatta a megjelenteket, hogy ennek keretében a
,,Kökönyösi Oktatási Központ” Nagy László Gimnáziumával az elmúlt héten megkötötte az együttműködési megállapodást diákok fogadására.
Ezután a közgyűlés lezárásra került 18:30 órakor.
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