2014.04.26-i Megismételt Rendkívüli Közgyűlés jegyzőkönyve
Helye: Budaörsi repülőtér, körépület
Ideje: 2014.04.26. 10:00
Jelen vannak:
Mészáros László
Mészáros Zoltán
Kerekes László
Daróczy János
Vizaknai Erzsébet
Kalászi Lászlóné
Csiga Sándor
Vörös Gyula

elnök
alelnök
elnökségi tag
elnökségi tag
főtitkár
gazdasági vezető
ellenőrző bizottság elnök
ellenőrző bizottság tag

Küldöttek (névsor mellékletként csatolva)
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.

Közhasznúsági beszámoló bemutatása, könyvelő
Közhasznúsági beszámoló elfogadása
Fegyelmi Bizottság tisztújítása
Ellenőrző Bizottság tisztújítása

10:00 órakor a 138 mandátumból (69 + 1 határozatképes) 8 mandátum van jelen, tehát a
Megismételt Rendkívüli Közgyűlés határozatképes.
Jegyzőkönyvezető:
Jegyzőkönyv hitelesítő:

Bráder Nikoletta
Daróczy János
Mészáros Zoltán

elfogadva
elfogadva
elfogadva

Mészáros László elnök, köszönti a jelenlévőket, felteszi a kérdést, hogy elfogadják-e a
napirendi pontokat.
Kardos István Siklórepülő Szövetség, szeretné, hogy a jegyzőkönyvben szerepeljen, nincs
mandátuma.
Mészáros László elnök, nem fizette be január 31-ig a szakágon keresztül a tagdíjat.
Megállapítja, hogy nincs kifogás a mandátumokkal kapcsolatban.

1, napirendi pont
Közhasznúsági beszámoló bemutatása
Mészáros László elnök, megkérdezi az EB tagjait, hogy megtárgyalták a közhasznúsági
jelentést.
Csiga Sándor EB elnök, megtárgyalták. A tavalyi állásfoglalás a mostani is. Nem javasolja a
közgyűlésnek a mérleg elfogadását. A mérleg alapjául szolgáló leltár az EB szerint nem
elfogadható. Nem történt leltározás az elmúlt évben, a korábban készített leltár nem teljes
körű, nincsenek meg a szükséges dokumentumok. Nem tartalmaz a mérleg számottevő
tételeket, amiknek nyilvántartását, tervezését, korábban máig érvényes elnökségi határozat
szabta meg, a vonatkozó törvényeknek megfelelően.
Kalászi Lászlóné gazdasági vezető, átadott minden szükséges dokumentumot az EB-nek. A
mérleg, minden leltárral tényszerűen alátámasztott. A vagyonkezelő követelésével
kapcsolatban a törvény előírja, hogy amit nem ismernek el, az ne szerepeljen benne.
Daróczy János elnökségi tag, olyan elnökségi határozat született, hogy a követelést nem
rakják bele.
Csiga Sándor EB elnök, azért mert nem javasolja az EB az elfogadást, attól még
elfogadhatja a közgyűlés.
Vörös Gyula EB tag, nincs ilyen, amiről beszél a gazdasági vezető, átnézte a törvényt.
Felolvashatja. A tagságnak tudomást kell szerezni, hogy a tavalyi évekhez képest, hogy
módosult a gazdaság. Leltározási szabályzat, jegyzőkönyv, stb., mindent le lehet másolni és
csatolni a beszámolóhoz. El lehet fogadni a beszámolót, de törvénytelen.
Mészáros László elnök, részben igaza van az EB-nek, de semmit nem kell megküldeni
számukra, betekintési joguk van. Összekeverik a leltárt és a szabályzatot. Van leltár.
Kalászi Lászlóné gazdasági vezető, a szabályzatokat soha nem kérték tőle. Mind meg van
neki, tényleges leltár 3 évente van. Minden analitikus nyilatkozat egyeztetésre került és úgy
kerültek be a mérlegbe.
Vörös Gyula EB tag, nem az EB kéri. Kötelező előírás, minden évben mellé kell csatolni.
Mészáros László elnök, a szabályzat létezik, így készült el, nem kérte az EB.
Mészáros Zoltán alelnök, van leltározás, erről van jegyzőkönyv is.

Csiga Sándor EB elnök, kérte a leltár alátámasztásához szükséges dokumentumokat.
Kalászi Lászlóné gazdasági vezető, az EB jelezte a vizsgálatokat, várható időpontnak a
május elejét jelölte.
Daróczy János elnökségi tag, nem volt vizsgálat tárgya. Érdeklődik, hogy az alátámasztás
dokumentumai léteznek.
Kalászi Lászlóné gazdasági vezető, igen.
2, napirendi pont
Közhasznúsági jelentés elfogadása
Mészáros László elnök, felteszi a kérdést, hogy ki fogadja el a 2013-as mérleget és
közhasznúsági jelentést.
6 igen és 2 tartózkodással a közgyűlés elfogadta.
Mészáros Zoltán alelnök, javaslata, hogy az EB és a gazdasági vezető üljenek le és állítsák
össze a listát, hogy a jövőben ilyen ne legyen.
Mészáros László elnök, alapszabály szerinti vizsgálat van.
3, napirendi pont
Ellenőrző bizottság tisztújítás
Mészáros László elnök, javaslata, hogy napolják el a 3. és a 4. napirendi pontot.
Mészáros Zoltán alelnök, Csiga Sándornak lejár májusban a mandátuma, amennyiben
elnapolják a napirendi pontot, az ellenőrző testületnek nem lesz elnöke.
Mészáros László elnök, minimum 3 fő meg van, a bizottság így is működőképes.
Mészáros Zoltán alelnök, érdeklődik az összeférhetetlenséggel kapcsolatban.
Vörös Gyula EB tag, a bérlemény nem összeférhetetlen, bizonyítsák be.
Mészáros László elnök, az összeférhetetlenséget határidőn belül meg kell szüntetni.
Tájékoztatja a tagságot, hogy 2 ellenőrzés folyik jelenleg az szövetség életében. Az első
hatósági audit az üzemben tartási engedéllyel kapcsolatban. Április 30-tól az audit végéig nem

lehet majd repülni az MRSZ által üzemben tartott gépekkel. Továbbá ügyészségi vizsgálat
folyik most a tagsággal kapcsolatban. A bekért dokumentumokat hétfőn viszi be Erzsike az
ügyészség részére, a vizsgálat később fog lezajlani.
Budapest, 2014.05.06.

Hitelesítők:

………………………………….....
Daróczy János
Elnökségi tag

……………………………………..
Bráder Nikoletta
jgykv.

…...…..……………………………………
Mészáros Zoltán
Alelnök

