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Ideje: 2014. június 11. 19:20 órakor 

 

Helye: Komló, 48-as tér 1. 

 

 

19:20 óra: Balogh Bettina (DÖKE elnöke) megállapítja, hogy a 19:20 órára összehívott közgyű-

lés nem határozatképes, így a meghívóban szereplő 2. közgyűlést 19 óra 30 percre összehívja, 

addig szünetet rendel. 

 

19:30 óra: Balogh Bettina köszönti a megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 

107 tagú egyesületből 7 fő van jelen a mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

17:02 óra: Balogh Bettina ismerteti a napirendi pontokat, melyet a közgyűlés egyhangúan meg-

szavaz.  

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Közgyűlés megnyitása (határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyv-vezető és hitelesí-

tők megválasztása) 

2.) Alapszabály-módosítás 

3.) Tisztújítás 

4.) Chipes időmérő rendszerbe való beruházás megbeszélése 

 

 

Az 1. napirendi pontként jegyzőkönyvvezetőnek: Tasnádi Tast; hitelesítőknek: Tóth Máriót és 

Tasnádi Erika Juditot javasolja Balogh Bettina. Más javaslat híján a közgyűlés egyhangúan elfo-

gadja a jelölt személyeket. 

 

Ezután sor kerül a 2. napirendi pont megbeszélésére: 

Balogh Bettina ismerteti, hogy az új civil törvény és a márciusban életbe lépő új polgári törvény-

könyv miatt az alapszabály pár helyen módosításra szorul. Ismerteti, hogy a szakosztályvezetők-

kel korábban már egyeztetett az ügyvezetés további lehetséges formáiról, akik az egy fős ügyve-

zetés mellett tették le voksukat, lemondásukat megtették, így ezt szükséges az alapszabályban 

módosítani. Ismerteti továbbá, hogy a változásokat a március 1-jei közgyűlés már elfogadta, 

ugyanakkor tekintettel arra, hogy az új polgári törvénykönyv március 15-től lépett életbe, szük-

séges a tervezett módosítások újbóli elfogadása a változtatások érvénybe lépéséhez. 



DÖKE K - 2014.9. A közgyűlés egyhangúan elfogadta az egyesület alapszabály-módosítását (7 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás). 

 

A 3. napirendi pontnál a tisztújítás keretében Balogh Bettina a megszavazott egy fős ügyveze-

tés keretében az ügyvezető kinevezését bocsátja szavazásra. A korábbi évek munkáját ismerteti, s 

biztosítja a megjelenteket arról, hogy alkalmas az egyesület további vezetésére. Ezt követően 

titkos szavazás útján került sor az ügyvezető megválasztására. A szavazatokból kiderült, hogy a 

megjelentek egyhangúan támogatják Balogh Bettina kinevezését. 

 

DÖKE K – 2014./10. A közgyűlés egyhangúan elfogadta Balogh Bettinát az egyesület ügyveze-

tőjének. (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Balogh Bettina megköszöni a bizalmat. 

 

A 4. napirendi pontnál Balogh Bettina ismerteti, hogy a DÖKE nagyobb futórendezvényeinek 

lebonyolítása az elmúlt években chipes időmérőrendszer bérlésével valósult meg. Alkalmanként 

ennek bérleti díja 250.000-300.000 forint. Tekintettel arra, hogy a chipes rendszert kisebb ren-

dezvényeken, illetve akár kerékpártúrákon is lehetne használni, célszerűnek tartja ennek beszer-

zését. Ismerteti, hogy az eddig kapott ajánlatok alapján nagyságrendileg 2,5 millió forintból lehet 

egy színvonalas, megbízható rendszert beszerezni és üzemeltetni. Ismerteti továbbá, hogy egy 

ilyen rendszerrel az egyesület lehetőségei is bővülnének: versenyszervezési tevékenységét chipes 

időméréssel is tudná bővíteni.  

Figyelembe véve, hogy az egyesület vagyona jelenleg nem éri el ezt az összeget, jelenlévők 

megegyeznek, hogy elsődlegesen pályázatból próbálják finanszírozni a rendszer beszerzését. 

Amennyiben erre év végéig nem lesz lehetőség, a 2015. évi közgyűlésen visszatérnek a beruhá-

zás kérdésére. 

 

DÖKE K – 2014./11. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a chipes időmérő rendszer beszerzését 

pályázati forrásból. (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Ezután a közgyűlés lezárásra került 20:10 órakor. 

 

kelt mint fent 
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Balogh Bettina 

DÖKE ügyvezető 


