Dunántúli Postás Sportegyesület
Küldöttgyűlésének jegyzőkönyve
Balatonalmádi, 2017.03.23.
Jelenlévők: 42 fő
I.

Felszólal Pesti László
Köszönti a küldötteket, tájékoztatást ad a Küldöttgyűlés összehívásának
szükségességéről.
Levezető elnöknek Dr. Balikó Barbarát,
jegyzőkönyvvezetőnek Takács Anikót,
jegyzőkönyv hitelesítőinek Bódog Erikát és Mischinger Gábort,
szavazatszámláló bizottság tagjainak Péter Tibort és Vucskó Jánost javasolja.
A jelenlévők a jelölteket egyhangúlag megszavazták.

II.

Felszólal Dr. Balikó Barbara levezető elnök
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes. (55
küldöttből 42 fő megjelent)
Ezt követően tájékoztatást ad a napirendi pontokról:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Megnyitó, köszöntő
A
DPSE
elnökségének
beszámolója:
Közhasznúsági
ismertetése; Rendezvények, események – szöveges értékelés
Hozzászólások, kérdések, válaszok
Szavazás a beszámoló elfogadásáról
A Felügyelő Bizottság (FB) beszámolója
Hozzászólások, kérdések, válaszok
Szavazás a beszámoló elfogadásáról
A DPSE 2017. évi tervének ismertetése, megvitatása
Szavazás a terv elfogadásáról
Előterjesztés a tagdíj mértékéről
Szavazás a tagdíj mértékéről
Személyi kérdések (Elnökségi póttag választása)
Egyebek
Zárszó

melléklet

Küldöttgyűlés a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.
III.

Dr. Balikó Barbara levezető elnök felkéri Bódog Erika gazdasági vezetőt a
Közhasznúsági melléklet ismertetésére, valamint Dervalics Attila elnökségi tagot a
DPSE 2016. évi beszámolójának megtartására.
Bódog Erika ismerteti a Közhasznúsági mellékletet.
Ezt követően Dervalics Attila tartalmas fényképes összeállítással kísért tájékoztatást
ad a DPSE 2016. évi munkájáról, a kiemelt, központi rendezvényekről, a
sportkörzetekben folyó tevékenységekről.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, így Dr. Balikó Barbara levezető elnök
szavazásra hívja fel a Küldöttgyűlést. A beszámolót és annak közhasznúsági
mellékletét a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. (1/2017. számú küldöttgyűlési
határozat)

IV.

Dr. Balikó Barbara, mint a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a FB ügyrendjét,
működési elvét, majd tájékoztatást ad az általa – a jogszabályi ill. az egyesület
okiratainak történő megfelelés, ill. a nyilvánosság elvének teljesülése körében –
végzett ellenőrzésének eredményéről. Ezt követően ismerteti Szmolka Zsuzsanna
FB tag beszámolóját a 2016. év gazdálkodásának ellenőrzéséről, majd felkéri
Megyeri István FB tagot a sportkörzetek éves munkáját vizsgáló beszámolójának
megtartására.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, így a levezető elnök szavazásra bocsátja a
beszámolót, amit a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogad. (2/2017. számú
küldöttgyűlési határozat)

V.

A levezető elnök felkérte Pesti Lászlót a DPSE 2017. évi tervének ismertetésére
Pesti László elnök részletesen ismerteti a DPSE 2017. évi terveit, fő programjait.
Kiemelve újdonságágként az ez évi legnagyobb, a Magyar Posta fennállásának 150
éves évfordulójára tervezett „150- Országos kerékpártúrát”. Ezen túl tájékoztatást
ad az egyéb nagyobb rendezvényekről, és a programokhoz rendelt
pénzeszközökről, a 2017. év költségvetéséről.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, így a levezető elnök szavazásra bocsátja a
2017. évi tervet és költségvetést, amit a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogad.
(3/2017. számú küldöttgyűlési határozat)

VI.

Előterjesztés a tagdíj mértékéről
Pesti László előterjeszti az elnökség tagdíjjal kapcsolatos javaslatát, mely szerint
az változatlanul 300 Ft/hó.
Hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazásra bocsátja a 300 Ft/hó tagdíj
kérdését, amit a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadott. (4/2017. számú
küldöttgyűlési határozat)

VII.

Pest László elnök tájékoztatást ad a személyi változásokról.
(Győr körzet, Pest megye)
Dr. Balikó Barbara tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy az Alapszabály értelmében
a három elnökségi tag mellett két póttag is választásra került, arra az esetre, ha
bármely elnökségi tag megbízatása idő előtt megszűnne.
Mivel Dulánszky Jenő elnökségi tag postai munkaviszonya, így elnökségi tagi
viszonya is megszűnt, Dervalics Attila póttag lépett a helyére az elnökségben.
A fentiekre tekintettel egy póttag választása szükségessé vált. Dr. Balikó Barbara
megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e javaslatuk a póttag személyére. A küldöttek
részéről javaslat a póttag személyére nem érkezett.
Az elnökség javaslata a póttagra: Pusztai Csaba
Pesti László ismerteti a jelölt sport, szakmai múltját. Ezt követően levezető elnök
szavazást rendel el a póttagról.
A Küldöttgyűlés egyhangúan megválasztotta Pusztai Csabát póttagnak az
elnökségben. (5/2017 évi küldöttgyűlési határozat)

VIII.

Egyebek:
Horváth Zoltán hozzászólása: Akinek a munkaviszonya megszűnik a postán és
továbbra tag szeretne maradni, ahhoz Alapszabály módosításra van szükség.
Pesti László válaszolt: át kell gondolni e lehetőséget.
Dr. Balikó Barbara FB elnökeként tájékoztatja a küldötteket, hogy az Alapszabály
értelmében jelenleg azok a postai munkavállalók, akik munkaviszonya nem
nyugdíjazásra tekintettel szűnik meg, valóban elveszítik tagságukat. Ugyanakkor
az Egyesület közhasznúsági fokozatára, ill. az ezzel járó nyilvánosság elvére
tekintettel a szolgáltatásokat (programokat) ők is igénybe vehetik a jövőben is.
IX. Zárszó
Dr. Balikó Barbara levezető elnök ezt követően, 16.15 perckor bezárja a
Küldöttgyűlést, megköszöni a résztvevők munkáját.
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