Dunántúli Postás Sportegyesület Küldöttgyűlésének
Jegyzőkönyve

A jegyzőkönyv készült 2021. 05. 17-én 16 órakor elektronikus eszközökkel megtartott
közgyűlésén.
Jelen vannak, az egyesület vezetői és a küldöttek, postai belső és telefonos skype
alkalmazással.
I.
A küldöttgyűlés kezdetekor sportkörzetek szerinti névsorfelolvasással megtartott egyeztetés
alapján jelen van 57 fő küldöttből 40 fő, a csatolt jelenléti ív alapján. Bősze Csaba János
megállapítja, hogy a küldöttgyűlés határozatképes és az alábbiakat javasolja.
Levezető elnöknek Bősze Csaba Jánost
Jegyzőkönyv vezetőnek Kustosné Savanya Juditot
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Pusztai Csabát és Végső Ferenc Gábort
Jelölő bizottság tagjainak Péter Tibort és Horváth Gyulánét
A résztvevők a küldötteket egyhangúan megszavazzák.
II.
Ezt követően Bősze Csaba János levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat az e-mailen
megküldött meghívónak megfelelően:
1. Megnyitó, köszöntő, a jelenlévő küldöttek azonosítása
2. A DPSE elnökségének beszámolója a 2020-as évről: Rendezvények, események,
szöveges értékelés
3. Szavazás a beszámoló elfogadásáról
4. Közhasznúsági melléklet ismertetése
5. Szavazás a beszámoló elfogadásáról
6. A Felügyelő Bizottság (FB) beszámolója a 2020. évi tevékenységéről
7. Szavazás a beszámoló elfogadásáról
8. Felügyelő Bizottság, új tagjának jelölése
9. Szavazás az előterjesztett jelöltről
10. A DPSE 2021. évi tervének ismertetése, megvitatása
11. Szavazás a terv elfogadásáról
12. Előterjesztés a 2021. évi tagdíj mértékéről
13. Szavazás a tagdíj mértékéről
14. Alapszabály módosítására tett javaslat ismertetése
15. Szavazás a módosítási javaslatról
16. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására tett javaslat ismertetése
17. Szavazás a módosítási javaslatról
18. Egyebek
19. Zárszó
A küldöttgyűlés a napirendi pontokat egyhangúan, elfogadta.

III.
Bősze Csaba János megtartotta a beszámolóját a 2020 évről, amit a küldöttek elfogadtak.
IV.
A beszámoló után Bősze Csaba János felkéri Bódog Erika gazdasági vezetőt a
Közhasznúsági Mellékletet ismertetésére, amit a résztvevők elfogadtak, a beszámolóval
kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzik el, így Bősze Csaba János levezető elnök,
szavazásra hívja fel a Küldöttgyűlést.
Az elnökség beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét a Küldöttgyűlés egyhangúan
elfogadta. (1/2021. számú küldöttgyűlési határozat)
V.
Bősze Csaba János levezető elnök tájékoztatja a Küldötteket, hogy Dr. Balikó Barbara postai
munkaviszonya 2020. december 31, napján megszűnt így az Alapszabály értelmében az
egyesületben tisztséget nem viselhet. Erre tekintettel felkéri dr. Timár Krisztinát, dr. Balikó
Barbara általa összeállított Felügyelő Bizottsági beszámoló felolvasására.
Tájékoztatja a küldötteket, hogy a FB 2020. december 8. napján megtartotta évi rendes 2.
ülését, mely során elvégezte a 2020 évre vonatkozó ellenőrzési tevékenységét.
Feladata az Egyesület működésének a jogszabályi, illetve az egyesület okiratainak történő
megfelelés, ill. a nyilvánosság elvének a vizsgálata, valamint a honlapon szereplő adatokat,
dokumentumokat, információkat tekintette át.
Összességében megállapította, hogy az Egyesület szabályosan működik.
Ezt követően Szili Klára FB tag ismerteti beszámolóját az Egyesület 2020. évi
gazdálkodásának ellenőrzéséről.
Kérdés, észrevétel a beszámolókkal kapcsolatban nem hangzott el, a szavazás során a
küldöttek a Felügyelőbizottsági beszámolót egyhangúan elfogadták. (2/2021. számú
küldöttgyűlési határozat)
VI.
Felügyelő bizottsági tag választása.
Bősze Csaba János ismerteti, hogy dr. Balikó Barbara postai munkaviszonya megszűnésével,
megszűnt a FB-ben betöltött tisztsége is, így szükséges új tag választása.
A levezető elnök emlékeztette a küldötteket arra, hogy a Küldöttgyűlésre szóló meghívóhoz
mellékelt levélben felhívta a figyelmet arra, hogy az elnökség előzetesen már kérte, hogy a
küldöttgyűlésre felkészülten érkezzenek, tegyenek javaslatot a felügyelő bizottsági tag
személyére.
Péter Tibor a jelölő bizottság tagja tájékoztatja a levezető elnököt és a küldötteket, hogy a
tisztségre jelölés nem érkezett. Önkéntes jelentkezők, ill. jelöltek hiányában az elnökség dr.
Timár Krisztinát javasolja Felügyelő Bizottság új tagjának.
Hozzászólás hiányában a levezető elnök, szavazásra bocsátja az felügyelőbizottsági tag
személyére vonatkozó kérdést.
A küldöttség egyhangúan megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Timár Krisztinát,
aki a megbízatást elfogadja. (3/2021. számú küldöttgyűlési határozat)

VII.
Előterjesztés a 2021 évi tagdíj mértékéről.
Bősze Csaba János előterjeszti az elnökség tagdíjjal kapcsolatos javaslatát, mely szerint az
változatlanul 300Ft/hó.
Hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazásra bocsátja a 2021. évi 300,- Ft/hó tagdíj
kérdését, mely javaslatot a küldöttek a egyhangúan elfogadták. (4/2021. számú
küldöttgyűlési határozat)
VIII.
Alapszabály módosítására tett javaslat.
Az elnökség részben a most már több mint egy éve zajló járványhelyzet, illetve a jövőbeli
könnyebb és költséghatékonyabb szervezés érdekében javasolja az egy küldött által képviselt
tagok számának emelését a jelenlegi 30 főről, 50 főre.
Az Alapszabály III/2 pontjában a Küldöttgyűlésre vonatkozó szabályozás az alábbiak szerint
módosul:
A Küldöttgyűlésre az Egyesület működési területéről sportkörzetenként 50 egyesületi tag egy
küldöttet delegálhat.
Ezt követően a levezető elnök, szavazásra bocsátja a fenti rendelkezés módosítási javaslatát.
Az Alapszabály módosítását a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. (5/2021. számú
küldöttgyűlési határozat)
IX.
Szervezeti és Működési Szabályzat működésére tett javaslat.
Következő napirendi pontként a levezető elnök ismerteti a SZMSZ módosítás indokait, ami
megegyezik az Alapszabály módosítás indokával.
Az SZMSZ-ben a következő pont kerül módosításra:
II/1.1 pontban a Küldöttgyűlés feladata és hatásköre a következőképpen módosul.
A Küldöttgyűlésre az Egyesület működési területéről sportkörzetenként 50 egyesületi tag egy
küldöttet delegálhat.
Ezt követően a levezető elnök, szavazásra bocsátja a fenti rendelkezés módosítási javaslatát.
Az SZMSZ módosítását a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. (6/2021. számú
küldöttgyűlési határozat)
X.
Egyebek.
Bódog Erika ismertet a tagokkal egy nyári sportprogramon (Balaton átevezés), történő
részvétel lehetőségét.
Egyéb kérdés, észrevétel nem merült fel.

XI.
Zárszó.
Bősze Csaba János ezt követően megköszöni a résztvevők munkáját, 17 órakor bezárja a
Küldöttgyűlést.
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