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Jegyzőkönyv

A vezetőség 2017.02.11-én megtartott üléséről.
A 2017.02.05-én megtartott alakuló ülést követően az ott megválasztott vezetőség a
mai napon 17.00 órakkor 2151 Fót Napfény utca 3.sz.alatt vezetőségi ülést tartott.
Az ülésen mindhárom vezetőségi tag jelen volt.
Az ülés napirendi pontjai a következők.
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Vezetőségen belüli tisztségek megszavazása
Tagdíjak illetve pártoló tagi hozzá járulások megállapítása.
Az egyesület könyvelőjének kiválasztása.
A 2017évi programjainak meghatározása.
Várható költségek és bevételek elemzése ,költségvetés elkészítése.
Tagfelvételi kérelmek elbírálása.
Egyebek.

Napirendi pontokat a vezetőség egyhangúan elfogadta.
1.Egyhangú szavazással elnökké Pusztay Józsefet vezetőségi tagnak pedig Csontó
Gyulát és Pethő Attilát választotta.
2.A várható taglétszámra és költségekre tekintettel a vezetőség 2017 évi tagdíjként
7000 ft -ot ,pártoló tagi hozzájárulásként minimum 8000 ft-ot állapít meg.
A vezetőség rendelkezik továbbá arról ,hogy a 65.év feletti és 18. év alatti tagok a
mindenkori tagdíj illetve a pártoló tagi hozzájárulás 50 %-át kötelesek fizetni.
3.Több ajánlat bekérését követően a vezetőség a Hozamőr 99 Bt ajánlata mellett
döntött.
4.A vezetőség 2017-ben a következő programokat kívánja megvalósítani.
-

tavaszi házi verseny
őszi házi verseny
65.év felettiek versenye
gyereknap
3 napos városi repülő napon való részvétel
csapatépítő kirándulások
óév búcsúztató szilveszteri repítés.

Az időpontok később kerülnek meghatározásra.
5.Költségvetés tervezet.
A vezetőség elemezte a várható költségeket és bevételeket, tervezett
rendezvényeket , működési költségeket és szövetségi hozzájárulásokat.
Ennek függvényében elkészíti a 2017.évi költségvetési tervezetét melyet a következő
közgyűlésen ismertet a tagsággal.
6.Rendes tagnak jelentkezett: 8 fő melyből 6 fő felvételt nyert 2 elutasításra került
Pártoló tagnak jelentkezett 12 fő. ebből 12 fő felvételt nyert.
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8. A reptér karbantartására való részvételre a tagok illetve pártoló tagok
részvételét fel kell hívni.
Amennyiben az ezeken való részvétel nem lesz kielégítő azon esetekben ezt
szabályozni szükséges.
A vezetőség felhatalmazza Csontó Gyulát ,hogy az egyesület ,Malév Repülő
Klubba történő belépése ügyében járjon el!
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