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Dömsöd Utánpótlás SE  
 

2017. 07. 27-i közgyűlése: A szavazásban résztvevők száma: 64fő 

 

1/2017.(VII.27.) számú közgyűlési határozat.  A közgyűlés a 2014. évi pénzügyi és mérleg  

                                                                beszámolót  elfogadta 

 

A jelenlévők 33 igen szavazattal, és 31 tartózkodás mellett a 2014. évi pénzügyi és 

mérlegbeszámolót elfogadták  

 

   

2/2017.(VII.27.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés a 2015.évi pénzügyi és mérleg 

                                                                beszámolót elfogadta 

  

A jelenlévők 40 igen szavazattal és 24 tartózkodás mellett a 2015.évi pénzügyi és 

mérlegbeszámolót elfogadták 

 

 

3/2017.(VII.27.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés a 2016. évi pénzügyi és mérleg 

                                                                beszámolót elfogadta 

 

A jelenlévők 40 igen szavazattal, 24 tartózkodás mellett a 2016. évi pénzügyi és 

mérlegbeszámolót elfogadták 

 

4/2017.(VII.27.) számú határozat  

Határozat:  

- Sem az elnökség, sem a szakosztályvezetők nem kezelnek pénzt.  

- Ez a gazdasági vezetők feladata, jogköre.  

- 20.000Ft feletti tranzakcióról tájékoztatni kell a vezetőséget. 

 

5/2017.(IX.12.) számú határozat 

 nem fogadták el a kajak beszámolót 

 

6/2017.(IX.12.) számú határozat 

egyhangúan elfogadták a kézilabda beszámolókat 

 

7/2017.(IX.12.) számú határozat 

nem fogadták el a labdarúgás beszámolót 

 

8/2017.(IX.12.) számú határozat 

A gazdasági beszámoló egyhangúan elfogadva 

 

9/2017.(IX.12.) számú határozat 

A FB beszámolója egyhangúan elfogadva 

 

10/2017.(X.02.) számú közgyűlési határozat 

Határozat: Az elnökségi beszámolót a jelenlévő tagok egyhangúan elfogadták 
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11/2017.(X.02.) számú határozat 

Határozat:  

- A jelenlévők 37 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodással elfogadták 

Földvári Attila személyét a Felügyelő Bizottságba 

 

12/2017.(X.02.) számú határozat 

Határozat:  

- Egyhangú szavazattal, elfogadták Tóbisz Lászlót Tiszteletbeli elnöknek. 

 

13/2017.(X02.) számú határozat 

Határozat: 

A közgyűlés meghatalmazza Szabó Andreát az Együttműködési Megállapodás aláírásával. 

 

14/2017.(X02.) számú határozat 

Határozat: 
A DUSE székhelyváltoztatással kapcsolatos felvetést a jelenlévő tagok egyhangúan 

elfogadták 

 

15/2017.(X.02.) számú határozat 

Határozat:  

A formális részletek betartása: lapszámozás, bekezdések, egyes főpontok alszámosítása 

 

16/2017.(X.02.) számú határozat 

Határozat: 

A tagdíjfizetés elmaradása kizáró ok a 3 hónap elteltével.   

Önkormányzat támogatása az adott szakosztály számlájára menjen egyből. 

A korábban elhangzott összes módosítással együtt az Alapszabály módosítási kérelmünket a 

cégbírósághoz eljuttassuk. 

 

17/2017.(X.10.) számú határozat 

Határozat: 

Béczi János megbízása, hogy tárgyaljon Varga Verával. Kérjen árajánlatot, mennyiért vállalna 

könyvelői munkát a DUSE-nek.      Egyhangúan elfogadva  

Felelős: Béczi János 

Határidő: 2017. 11. 07. 

 

18/2017.(X.10.) számú határozat 

Határozat:  
Ispán Imrével kell tárgyalni a DUSE weboldallal kapcsolatban  Egyhangúan elfogadva 

Felelős: Szabó Andrea 

Határidő: 2017. 11. 07.  

 

19/2017.(X.10.) számú határozat     Egyhangúan elfogadva 

Határozat: 
Negyedévenként 10000ft-t kell fizetni minden szakosztálynak a közös számlára.   

Felelős: szakosztály gazdaságisok      

Hivatalosan értesítsük a velünk kapcsolatban lévőket, hogy megváltozott a címünk. Pf. 4. 

Felelős: Szakosztályvezetők  
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20/2017.(X.10.) számú határozat     Egyhangúan elfogadva 

Határozat:  

Az elnökségi tájékoztató elfogadása:      

 

21/2017.(X.10.) számú határozat 

Határozat: 

A kajak-kenu szakosztály szakmai és gazdasági beszámolójának elfogadása:   

         Egyhangúan elfogadva 

22/2017.(X.10.) számú határozat 

Határozat:  

A kézilabda szakosztály beszámolójának elfogadása:   Egyhangúan elfogadva 

 

23/2017.(X.10.) számú határozat 

Határozat:   

A futball szakosztály szakmai beszámolójának elfogadása:  Egyhangúan elutasítva 

A futball szakosztály gazdasági beszámoló:     Egyhangúan elfogadva 

 

24/2017.(X.10.) számú határozat 

Határozat: 

A gazdasági beszámolójának elfogadása:     Egyhangúan elfogadva 

 

25/2017.(X.10.) számú határozat 

Határozat:  

Legyen DUSE bál 2018-ban:      Egyhangúan elfogadva 

 

26/2017.(XI.07.) számú határozat 

Határozat  
- kérjük Izsák Gábornét, hogy a továbbra is havonta elkészítse és küldje el a 

szakosztályok gazdasági beszámolóját.  

- A számlákat, edzői jelenléti íveket időben eljuttatni a könyvelőnek 

Egyhangúan elfogadva 

 

27/2017.(XI.21.) számú határozat 

A bál időpontja: 2018. 04. 14  

Egyhangúan elfogadva 

 

 28/2017.(XII.12.) számú határozat 

Határozat: elnöki beszámoló elfogadása: egyhangú   Egyhangúan elfogadva 

 

29/2017.(XII.12.) számú határozat 

Határozat: kajak beszámolók egyhangú elfogadása   Egyhangúan elfogadva 

      

30/2017.(XII.12.) számú határozat 

Határozat:   

A kézilabda beszámolók egyhangú elfogadása    Egyhangúan elfogadva 

     

31/2017.(XII.12.) számú határozat 

Határozat:   

A futball beszámolók egyhangú elfogadása    Egyhangúan elfogadva 
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32/2017.(XII.12.) számú határozat 

Határozat:   

A tagdíjak fizetésével kapcsolatban évente kétszer    Egyhangúan elfogadva 

elnöki írást a facebook csoportba 

 

33/2017.(XII.12.) számú határozat 

Határozat:   

A DUSE pénzügyi helyzetének elfogadása    Egyhangúan elfogadva 

    

34/2017.(XII.12.) számú határozat 

Határozat:   

Rendkívüli vezetőségi ülésre meghívni 2017. 12. 19.-re Morvai Andreát   

Felelős: Szabó Andrea, Ambruska Margit    Egyhangúan elfogadva 

 

35/2017.(XII.12.) számú határozat 

Zárszámadó közgyűlés 2018.02.16.      Egyhangúan elfogadva 

 

36/2017.(XII.12.) számú határozat 

Báli megbeszélés 2018.01.19.      Egyhangúan elfogadva 

 

37/2017.(XII. 19.) számú határozat 

Határozat:   

2018. 01. 09. 19:00 óra rendkívüli vezetőségi Morvai Andrea, Nagy Zsolt kap meghívót. 

2018. 01. 11. 18:00 óra vezetőségi ülés. 

Felelős: Szabó Andrea, Ambruska Margit    

Határidő: 2017. 12. 20. levél feladása    Egyhangúan elfogadva 

    

38/2018.(I.09.) számú határozat 

Határozat: Zárszámadó közgyűlés 2018.02.16.    Egyhangúan elfogadva 

 

39/2018.(I.09.) számú határozat 

Határozat: Báli megbeszélés 2018.01.19.    Egyhangúan elfogadva 

 

40/2018.(I.09.) számú határozat 

Határozat: a kajak-beszámolók egyöntetű elfogadása.    Egyhangúan elfogadva 

 

41/2018.(I.09.) számú határozat 

Határozat: A kézilabda egyöntetű elfogadása.     Egyhangúan elfogadva 

 

42/2018.(I.09.) számú határozat 

Határozat: A futball -beszámolók egyöntetű elfogadása.    Egyhangúan elfogadva 

 

43/2018.(I.09.) számú határozat 

Határozat: a gazdasági-beszámoló egyöntetű elfogadása.   Egyhangúan elfogadva 

 

44/2018.(I.09.) számú határozat Határozat:  

2018. 01. 09. 19:00 óra rendkívüli vezetőségi Morvai Andrea, Nagy Zsolt kap meghívót.2018. 

01. 11. 18:00 óra vezetőségi ülés. 

Felelős: Szabó Andrea, Ambruska Margit    

Határidő: 2017. 12. 20. levél feladása    Egyhangúan elfogadva 
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45/2018.(II.12.) számú határozat 

Határozat: negyedévenként szülő értekezletek. Tájékoztatni kell a szülőket. 01. 03. 06. 09.  

Egyhangúan elfogadva 

 

46/2018.(II.12.) számú határozat 

Határozat: A kötelező szabályzatok mellet még kötelező a munkaterv és a költségvetés 

készítése.           

         Egyhangúan elfogadva 

 

47/2018.(II.12.) számú határozat   

Határozat: Nem lehet sportegyesületünkben olyan személy vezetőségi tag, aki másik 

sportegyesületben a miénkkel azonos sportszakágú szakosztályokban vezetőségi tag. 

         Egyhangúan elfogadva    

 

48/2018.(II.12.) számú határozat   

Határozat: a kajak-beszámoló egyöntetű elfogadása  Egyhangúan elfogadva    

 

49/2018.(II.12.) számú határozat   

Határozat: a kézilabda-beszámoló egyöntetű elfogadása  Egyhangúan elfogadva    

 

50/2018.(II.12.) számú határozat   

Határozat: a labdarúgó-beszámoló egyöntetű elfogadása  Egyhangúan elfogadva    

 

51/2018.(II.12.) számú határozat   

Határozat: a gazdasági-beszámoló egyöntetű elfogadása  Egyhangúan elfogadva    

 

52/2018.(II.12.) számú határozat   

Határozat: az etikai kódex egyöntetű elfogadása   Egyhangúan elfogadva    

 

53/2018.(III.13.) számú határozat   

Határozat: a kézilabda-beszámoló egyöntetű elfogadása  Egyhangúan elfogadva    

 

54/2018.(III.13.) számú határozat   

Határozat: Közgyűlés időpontja: 2018. 04. 03 18:00 óra a halasztott 2018. 04. 06. 18:00 óra.

         Egyhangúan elfogadva    
55/2018.(III.13.) számú határozat   

Határozat: költségvetés készítése 

Határidő: 2018. április 31. 

Felelős: szakosztályvezetők      Egyhangúan elfogadva    

 

56/2018.(III.13.) számú határozat   

Határozat:   
Az elnökségi beszámoló egyhangú elfogadása    Egyhangúan elfogadva    

 

57/2018.(III.13.) számú határozat   

Határozat: a kajak-beszámoló egyöntetű elfogadása  Egyhangúan elfogadva    

 

58/2018.(III.13.) számú határozat   

Határozat: a labdarúgó-beszámoló egyöntetű elfogadása  Egyhangúan elfogadva    
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59/2018.(III.13.) számú határozat   

Határozat: a gazdasági-beszámoló egyöntetű elfogadása  Egyhangúan elfogadva    

 

60/2018.(IV.06.) számú határozat   

Határozat:  
az alapszabálymódosítási javaslat egyöntetű elfogadása   Egyhangúan elfogadva    

 

61/2018.(IV.24.) számú határozat   

Határozat: a kézilabda-beszámoló egyöntetű elfogadása  Egyhangúan elfogadva    

 

62/2018.(IV.24.) számú határozat   

Határozat: a labdarúgó-beszámoló egyöntetű elfogadása Egyhangúan elfogadva    

gazdasági beszámoló      Elutasítva  

 

63/2018.(IV.24.) számú határozat   

Határozat: a kajak-beszámoló egyöntetű elfogadása  Egyhangúan elfogadva    

gazdasági beszámoló      Elutasítva  

 

64/2018.(IV.24.) számú határozat   

Határozat: a gazdasági-beszámoló egyöntetű elfogadása Egyhangúan elfogadva    

 

65/2018.(V.15.) számú határozat   

Határozat: az elnökségi tájékoztató egyöntetű elfogadása Egyhangúan elfogadva    

 

66/2018.(V.15.) számú határozat   

Határozat: a kézilabda-beszámoló egyöntetű elfogadása Egyhangúan elfogadva    

 

67/2018.(V.24.) számú határozat   

Határozat: a gazdasági-beszámoló egyöntetű elfogadása Egyhangúan elfogadva    

 

68/2018.(V.24.) számú határozat   

Határozat: a kajak- beszámoló egyöntetű elfogadása  Egyhangúan elfogadva    

 

69/2018.(V.25.) számú határozat 

a 2017-es év gazdasági és pénzügyi beszámoló és elfogadása Egyhangúan elfogadva    

 

70/2018.(V.25.) számú határozat   

Határozat: kajak 05.31.elkészül 

kézilabda és  

labdarúgó szakosztály munkaterve     Egyhangúan elfogadva    

 

71/2018.(V.25.) számú határozat      elfogad: 12 fő 

Határozat: kajak,        nem: 7fő 

kézilabda és        tartózkodik: 3fő 

labdarúgó szakosztály 05.31. kiegészíti költségvetési tervét 

 

72/2018.(VI.19.) számú határozat        

Határozat: az elnökségi tájékoztató egyöntetű elfogadása  Egyhangúan elfogadva    
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73/2018.(VI.19.) számú határozat        

Határozat: a kajak- beszámoló egyöntetű elfogadása  Egyhangúan elfogadva    

 

74/2018.(VI.19.) számú határozat     

Határozat: a kézilabda-beszámoló egyöntetű elfogadása Egyhangúan elfogadva    

 

75/2018.(VI.19.) számú határozat     

Határozat: a labdarúgó-tájékoztató egyöntetű elfogadása Egyhangúan elfogadva    

 

76/2018.(VII.17.) számú határozat     

Határozat: az elnökségi tájékoztató egyöntetű elfogadása.   Egyhangúan elfogadva    

 

77/2018.(VII.17.) számú határozat 
Határozat: a labdarúgó-tájékoztató egyöntetű elfogadása  Egyhangúan elfogadva    

 

78/2018.(VIII.19.) számú határozat     

Határozat: a kézilabda-beszámoló egyöntetű elfogadása Egyhangúan elfogadva    

 

79/2018.(VIII.19.) számú határozat        

Határozat: a kajak- beszámoló egyöntetű elfogadása  Egyhangúan elfogadva    

 

80/2018.(VIII.19.) számú határozat 

Határozat: a gazdasági beszámoló egyhangű elfogadása.   Egyhangúan elfogadva    

 

81/2018.(IX.25.) számú határozat     

Határozat: Az elnökségi tájékoztató egyhangú elfogadása Egyhangúan elfogadva    

 

82/2018.(IX.25.) számú határozat     

Határozat: a kajak-beszámoló egyöntetű elfogadása  Egyhangúan elfogadva    

 

83/2018.(IX.1259.) számú határozat     

Határozat: a kézilabda-beszámoló egyöntetű elfogadása Egyhangúan elfogadva    

 

84/2018.(XI.25.) számú határozat     

Határozat: a labdarúgó-beszámoló egyöntetű elfogadása Egyhangúan elfogadva    

 

85/2018.(IX.25.) számú határozat     

Határozat: a pénzügyi-beszámoló egyöntetű elfogadása  Egyhangúan elfogadva    

 

86/2018.(XI.20.) számú határozat     

Határozat: a kajak-beszámoló egyöntetű elfogadása  Egyhangúan elfogadva    

 

87/2018.(XI.20.) számú határozat     

Határozat: a kézilabda-beszámoló egyöntetű elfogadása Egyhangúan elfogadva    

 

88/2018.(XI.20.) számú határozat     

Határozat: a labdarúgó-beszámoló egyöntetű elfogadása Egyhangúan elfogadva    
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89/2018.(XI.20.) számú határozat     

Határozat: A DUSE Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

A DUSE Adatvédelmi Szabályzatának elfogadása    Egyhangúan elfogadva    

 

90/2019.(IV.30.) számú határozat     

Határozat: az elnökségi beszámoló egyöntetű elfogadása Egyhangúan elfogadva    

 

91/2019.(IV.30.) számú határozat     

Határozat: a kézilabda beszámoló egyöntetű elfogadása   Egyhangúan elfogadva    

 

92/2019.(IV.30.) számú határozat     

Határozat: labdarúgó beszámoló egyöntetű elfogadása  Egyhangúan elfogadva    

 

93/2019.(IV.30.) számú határozat     

Határozat:a kajak beszámoló egyöntetű elfogadása  Egyhangúan elfogadva    

 

94/2019.(IV.30.) számú határozat     

Határozat: a gazdasági beszámoló egyöntetű elfogadása Egyhangúan elfogadva    

 

95/2019.(IV.30.) számú határozat     

Határozat:   A 3 Választási Bizottsági tag kijelölése  Egyhangúan elfogadva    

- Béczi János 

- Bálint Miklós 

- Földvári Attila 

 


