Dunántúli Postás Sportegyesület Küldöttgyűlésének
Jegyzőkönyve

A jegyzőkönyv készült a DPSE 2022. 05. 07-én 16 órakor Pécsett megtartott közgyűlésén.
Jelen vannak, az egyesület vezetői és a küldöttek.
I.
A küldöttgyűlés kezdetekor Bősze Csaba János a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 37 fő
küldöttből 27 fő megjelent, a küldöttgyűlés határozatképes és az alábbiakat javasolja.
Levezető elnöknek Bősze Csaba Jánost
Jegyzőkönyv vezetőnek Savanya Juditot
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Pusztai Csabát és Végső Ferenc Gábort
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 2021-es 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 2021. évi tevékenységéről
7. Szavazás a beszámoló elfogadásáról
8. A DPSE 2022. évi tervének ismertetése, megvitatása
9. Szavazás a terv elfogadásáról
10. Előterjesztés a 2022. évi tagdíj mértékéről
11. Szavazás a tagdíj mértékéről
12. Egyebek
13. Zárszó
A küldöttgyűlés a napirendi pontokat egyhangúan, elfogadta.
III.
Bősze Csaba János megtartotta a beszámolóját a 2021 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. (1/2022. számú küldöttgyűlési határozat)

V.
Bősze Csaba János levezető elnök tájékoztatja a Küldötteket, hogy Dr. Tímár Krisztina nem
tud részt venni a küldöttgyűlésen. Erre tekintettel felkéri Szili Klárát, a Dr. Tímár Krisztina által
összeállított Felügyelő Bizottsági beszámoló felolvasására.
Szili Klára tájékoztatja a küldötteket, hogy a FB 2021. december 13. napján megtartotta évi
rendes ülését, mely során elvégezte a 2021 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.
Szili Klára az első félévben jelentkező számlákat áttekintette, azokat rendben találta.
Összesen 462 db száma volt 2021 évben, melyből átutalásos 94 db, míg készpénzes számlák
száma 368 db volt.
A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési tevékenysége során megállapította, hogy a DPSE
működése a jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelel.
Kérdés, észrevétel a beszámolókkal kapcsolatban nem hangzott el, a szavazás során a
küldöttek a Felügyelőbizottsági beszámolót egyhangúan elfogadták. (2/2022. számú
küldöttgyűlési határozat)
VI.
Előterjesztés a 2022 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 2022. évi 300,- Ft/hó tagdíj
kérdését, mely javaslatot a küldöttek a egyhangúan elfogadták. (3/2022. számú
küldöttgyűlési határozat)
VII.
Egyebek.
Egyéb kérdés, észrevétel nem merült fel.
VIII.
Zárszó.
Bősze Csaba János ezt követően megköszöni a résztvevők munkáját, 17 órakor bezárja a
Küldöttgyűlést.
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