JEGYZŐKÖNYV
mely készült a
Diák és Öntevékeny Körök Egyesületének
közgyűlésén
Ideje: 2012. február 10-én 17:00 órakor
Helye: Közösségek Háza Komló, 48-as tér 1.
17:00 óra: Balogh Bettina (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: Balogh Bettina köszönti a megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a
99 tagú egyesületből 21 fő (+ 1 vendég) van jelen a mellékelt jelenléti ív alapján.
17:16 óra: Balogh Bettina 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.) 2011. évi beszámolók megvitatása és elfogadása
3.) Alapszabály - és SZMSZ módosítás
4.) A 2012. évi tervek ismertetése
5.) Egyebek (a helyszínen kerül ismertetésre)

Az 1. napirendi pontként jegyzőkönyvvezetőnek: Balogh Juditot; hitelesítőknek: Tasnádi Tas
Lászlót és Gábelics Attilát javasolja Balogh Bettina. Más javaslat híján a közgyűlés egyhangúan
elfogadja a jelölt személyeket.
Ezután sor kerül a 2. napirendi pont megbeszélésére:
Balogh Bettina: Ismertette, hogy a közhasznúsági beszámoló három részből áll a tartalmi-, pénzügyi részből és mellékletekből. A Hírlevélben megjelent a szakmai programok nagy része, amit
minden tagnak postázott az elnökség a tavalyi év végén. Ezek közül a főbb számadatokat emelte
ki az egyesület elnöke (15 saját szervezésű program, több mint 1500 résztvevővel, sikeres új
programok).

A pénzügyi beszámolóban kiemelte:
A mérleg főösszege 1.419.000 Ft (2011.dec.31-én)
A szervezet vagyona 324 ezer Ft-tal nőtt és 1.231.620 támogatást kapott egyesületünk, ami
az előző évi támogatásnak mindössze a fele. Az 1%-os támogatás 3%-kal csökkent.
Teljes bevétel: 2.821.088 Ft
Teljes kiadás: 2.496.948 Ft
Balogh Bettina megkérdezte a közgyűlés tagjait, hogy van-e valakinek hozzászólni valója, kiegészíteni valója. Mivel ilyen nem volt, ezután került sor a 2011. évi beszámolók és a hozzájuk kapcsolódó mellékletek elfogadására.
DÖKE K - 2012./1. A közgyűlés egyhangúan elfogadta az egyesület 2011.évi közhasznúsági
jelentését a hozzá tartozó mellékletekkel együtt. (21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
DÖKE K 2012./2. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a DÖKE 2011. évi beszámolóját.(21 igen,
0 nem, 0 tartózkodás)
A beszámolók elfogadását követően Balogh Bettina megköszönte a szakosztályvezetőknek az
egész éves munkájukat, majd az ,,Egységben az erő díj” és a ,,Legsportosabb szakosztály díj”
átadására került sor. Előbbit a mikrobike MTB, utóbbit a futó- és triatlon szakosztály nyerte el.
Az „Év önkéntesei” (Asszonyi Veronika, Horváth Csaba, Zsálig Ákos) is dicséretben részesültek.

A 3. napirendi pont keretein belül az Alapszabály és SZMSZ módosítására került sor.
Balogh Bettina: 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. Rövid bemutatkozásra
kérte fel a megalakulásukat kérő szakosztályokat, így először Karagity István ismertette az Amerikai Futball Klub terveit, majd Ignácz Vendel mutatta be az Antigravity Zsonglőr szakosztály
célkitűzéseit és az elérése érdekében megfogalmazott feladatokat.
DÖKE - K 2012./3. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta az Amerikai Futball Klub szakosztály
megalakulását (21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
DÖKE – K 2012./4. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta az Antigravity Zsonglőr szakosztály
megalakulását (21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Az Extrém Sport Klub képviseletében senki se jelent meg, így a megjelentek nem tudták megismerni a szakosztálytagokat, a leendő szakosztályvezetőt és az egyesületen belüli terveiket.

DÖKE – K 2012./5. A Közgyűlés egyhangúan elutasította az Extrém Sport Klub szakosztály
megalakulását (21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
Balogh Bettina kezdeményezte a környezetvédelmi szakosztály megszüntetését, pártolói szakosztállyá alakítását az egyesület sportegyesületi jellegéből fakadóan, valamint hogy a szakosztály
tagjainak száma nem érte el a DÖKE alapszabályában foglalt minimumot.
DÖKE - K 2012./6. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta a Környezetvédelmi szakosztály megszüntetését, és megszavazta pártolói szakosztályként való további tevékenységét. (21 igen, 0
nem, 0 tartózkodás)
Balogh Bettina kezdeményezésére a jelenlévők megvitatták az elnökség felépítését és egyhangúan amellett foglaltak állást, hogy figyelembe véve a szakosztályok jelentős számát, elegendő a
szakosztályvezetőkből és az ügyvezető elnökből álló elnökség – a további elnökségi tagok törlése mellett foglaltak állást.
DÖKE – K 2012./7. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy az egyesület elnöksége a szakosztályvezetőkből és az ügyvezető elnökből álljon. (21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
DÖKE - K 2012./8. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta a DÖKE alapszabályának és a Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosításait. (21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A 4. napirendi pontban a 2012. évi tervek kerültek ismertetésre.
Balogh Bettina elsőként a szakmai terveket, majd 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, így marketingfelelősöket választott.
DÖKE - K 2012./6. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta Balogh Juditot, Gábelics Attilát, Ignácz Vendelt, Karagity Istvánt és Tasnádi Tas Lászlót az egyesület marketingfelelőseinek. (21
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Az 5. napirendi pontnál az Egyebeken belül került sor a DÖKE-Facebook játék nyerteseinek sorsolására. A szerencsés nyertesek (Hakszer Erika, Tóth Soma, Orosz Csaba) DÖKE ajándékcsomagokat vehettek
át.
Karagity István a helyi médiában (Komlói Televízió) történő rendszeres megjelenésről biztosította az
egyesületet.

Ezután a közgyűlés lezárásra került 18:20 órakor.
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