
JEGYZŐKÖNYV 
mely készült a  

Diák és Öntevékeny Körök Egyesületének 

közgyűlésén 
 

 

 

Ideje: 2017. november 11. 9:00 órakor 

 

Helye: 7300 Komló, 48-as tér 1. 

 

 

 

9:00 óra: Balogh Bettina (DÖKE ügyvezető) megállapítja, hogy a 9:00 órára összehívott köz-

gyűlés nem határozatképes, így a meghívóban szereplő 2. közgyűlést 9 óra 15 percre össze-

hívja, addig szünetet rendel. 

 

9:15 óra: Balogh Bettina köszönti a megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 

az 59 tagú egyesületből 8 fő van jelen a mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

9:17 óra: Balogh Bettina ismerteti a napirendi pontokat, melyet a közgyűlés egyhangúan meg-

szavaz.  

 

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Közgyűlés megnyitása (határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyv-vezető és hite-

lesítők megválasztása) 

2.) ELEVEN Úszó Klub szakosztály létrehozása 

3.) Alapszabály-módosítás 

4.) Egyebek (a helyszínen kerül ismertetésre) 

 

Az 1. napirendi pontként jegyzőkönyvvezetőnek: Tasnádi Tast; hitelesítőknek: Balogh Zol-

tánt és Both Mónikát javasolja Balogh Bettina. Más javaslat híján a közgyűlés egyhangúan 

elfogadja a jelölt személyeket. 

 

A 2. napirendi pontnál Balogh Bettina ismerteti, hogy Ignácz Vendel jelezte felé az úszó-

szakosztály létrehozásának szándékát, majd megkéri Ignácz Vendelt a szakosztály rövid be-

mutatására. Ignácz Vendel elmondja, hogy a szakosztályban elsősorban gyerekek lennének, 

akik az egyesület színeiben tudnának elindulni kisebb-nagyobb, sőt akár országos versenye-

ken is. A szakosztály elsődleges célja az Ő edzésük és versenyeztetésük lenne, a szakosztály 

ELEVEN Úszó Klub néven működne. Ismerteti, hogy természetesen nem zárkóznak el a fel-



nőttek csatlakozásától sem. Balogh Bettina szavazásra bocsátja az úszószakosztály megalaku-

lását. 

 

DÖKE K – 2017./7. A közgyűlés egyhangúan megszavazta a DÖKE úszószakosztályának 

megalakulást ELEVEN Úszó Klub néven. (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

A szavazás értelmében a DÖKE szakosztályai az alábbiak szerint módosulnak: 

1. Asztali-labdarúgó Szakosztály (marad)  

2. Kosárlabda Szakosztály (marad) 

3. Mikrobike MTB Szakosztály (marad) 

4. Teljesítménytúra és Túrakerékpáros Szakosztály (marad) 

5. DÖKE Futó és Triatlon Klub (marad) 

6. Antigravity Zsonglőr Szakosztály (marad) 

7. Komlói Kézilabda Club (marad) 

8. ELEVEN Úszó Klub (új) 

 

A 3. napirendi pont keretében Balogh Bettina ismerteti, hogy a megalakult szakosztályt az 

alapszabályban is fel kell tüntetni, így szükséges az alapszabály módosítása az 1.2) pontnál, 

valamint a módosítás értelmében az alapszabály keltezése is jelen napra módosul. 

 

DÖKE K – 2017./8. A közgyűlés egyhangúan megszavazta a DÖKE alapszabályának módo-

sítását. (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

A 4. napirendi pont keretében az egyebeknél a 2017. évi záró rendezvényeket ismerteti Ba-

logh Bettina: a 2017. december 3-i DÖKE Négy Évszak Futás Téli Fordulója zárja az idei 

sportrendezvényeket, míg az évzáró díjátadóra várhatóan 2017. december 22-én kerül majd 

sor.  

 

Ezután a közgyűlés lezárásra került 9:50 órakor. 

 

kelt mint fent 

 

 


