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Bankszámlaszám: 51000015-10004380 („Bácska” Takarékszövetkezet, Bácsalmás)
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JEGYZŐKÖNYV
Amely készült a DMRJSZ küldöttgyűlésén 2008.04.13-án, Baján, a Kan-Csóka Kocsma
különtermében 09.00-tól.
Jelen vannak:
Ssz.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Név
Tanács Attila
Piukovics Tamás
Kerekes Sándor
Faragó József
Papp Endre
Gyuró László
Radics Attila
Nitsch József
Szabó Sándor
Andrási Barna
Keszthelyi László

Egyesület
Bácsalmási Sprint SE
Bácsalmási Sprint SE
Guri Judo SE
Guri Judo SE
Gemenc JK
Bajai JC
Bajai JC
Solti AC
Dunaföldvári JC
Bajai JC
Atomerőmű SE

Mandátum
1 mandátum
0 mandátum
1 mandátum
1 mandátum
1 mandátum
0 mandátum
1 mandátum
1 mandátum
1 mandátum
1 mandátum
1 mandátum

Megjegyzés

11.30-kor táv.

Napirendi pontok:
01. Elnöki, Edző Bizottsági beszámoló (Keszthelyi László)
02. Gazdasági beszámoló (Tanács Attila)
03. Felügyelő Bizottság beszámolója (Nitsch József)
04. Dan Kollégium beszámolója (Szepesi József)
05. Bíró Bizottság beszámolója (Tanács Attila)
06. Diáksport Bizottság beszámolója (Szabó Sándor)
07. Alapszabály módosítás (Elnökség határozatképessége 3 fővel)
08. Tisztújítás
09. Egyebek
A küldöttgyűlést Keszthelyi László, a Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség elnöke
nyitja meg.
Keszthelyi L.: - Jó reggelt kívánok minden megjelent küldöttnek és tanácskozási joggal
rendelkező sporttársnak! Megkérem Tanács Attila titkár urat, hogy tájékoztasson bennünket a
határozatképességről.
Tanács A.: - A régió 18 egyesületéből 7 klub képviselteti magát. A küldöttgyűlés jelenleg
nem határozatképes.
Keszthelyi L.: - Köszönöm a tájékoztatást, a megismételt küldöttgyűlésre a kiírás szerint
10.00-kor kerül sor, az eredeti napirendi pontok megtartásával.
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Keszthelyi L.: - Ismét üdvözlök minden jelenlévőt. A küldöttgyűlés elkezdéséhez levezető
elnököt kell választanunk. Erre a feladatra javaslom Tanács Attila titkárt. Aki elfogadja a
személyét, kézfeltartással szavazzon!
Eredmény: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Tanács A.: - Köszönöm a bizalmat. Aki egyetért azzal, hogy a Mandátumvizsgáló Bizottság
feladatát Gyuró László korábbi titkár lássa el, kézfeltartással jelezze!
Eredmény: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Tanács A.: - Az Elnökség javaslata a jegyzőkönyv-vezető személyére Piukovics Tamás
bácsalmási edző kolléga. Aki egyetért, szavazzon rá!
Eredmény: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- Jegyzőkönyv-hitelesítőnek két bajai edzőt javasol az Elnökség a közelség miatt, azaz
Andrási Barnát és Radics Attilát. Aki egyetért, emelje fel a kezét.
Eredmény: 7 igen, 0 nem, 2 tartózkodás
- Megkérem a Mandátumvizsgáló Bizottságot, hogy terjessze elő a nyilvántartásba vett
mandátumok számát!
Gyuró L.: - Jelenleg 9 küldött rendelkezik mandátummal.
Tanács A.: - A napirendi pontok a meghívóban szereplők maradnak, mivel megismételt
küldöttgyűlésen veszünk részt. Aki egyetért azzal, hogy a küldöttgyűlés nyilvános legyen,
emelje fel a kezét.
Eredmény: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
1. napirendi pont: Elnöki beszámoló (+ Edzői Bizottság)
Keszthelyi László felolvassa a mellékelt beszámolóját, majd kéri annak elfogadását.
Tanács A.: - Van-e hozzászólás, kérdés? Amennyiben nincs, fogadjuk el a beszámolót!
Eredmény: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
2. napirendi pont: Gazdasági beszámoló
Tanács Attila felolvassa a mellékelt beszámolóját.
Nitsch J.: - A két tagdíjat nem fizetett klub rendezte-e a kötelezettségét?
Tanács A.: - Nem, az elnökség törölte őket a nyilvántartásból.
Papp E.: - Bankkártyája van-e a régiónak?
Tanács A.: - Nincs.
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Papp E.: - A tagi kölcsönt mindenképpen kerüljük el. Melyik intézetben van a számlavezetés?
Tanács A.: - A Bácska Takarékszövetkezet bácsalmási kirendeltségén. Az átutalásokhoz
ingyenes internet-bankot használok, kártyára nincs szükség. A készpénzbefizetés díjtalan, a
havi költség legkevesebb 1.600 Ft. Havonta kérek számlaértesítőt, nem tranzakciónként. Éves
szinten 20.000 Ft költségre számítok.
Nitsch J.: - A bankváltás a magas kezelési költség miatt történt.
Faragó J.: - A takarékszövetkezetek mindenhol olcsó banknak számítanak.
Andrási B.: - Kik nem fizettek még az idén?
Tanács A.: - Viszonylag sokan vannak elmaradva. Rendezte a tagdíjat a Békéscsaba,
Táborfalva, a szentesi Petőfi DSE, Bajai Judo Club, Szabadszállás, Szatymaz, a kecskeméti
Guri Judo SE és a paksi Atomerőmű SE. A többi klubot meg fogom kérni a május 10-i régiós
verseny előtt, hogy rendezze a tagdíjfizetést.
Keszthelyi L.: - Mennyi a bankszámla jelenlegi egyenlege?
Tanács A.: - A ma reggeli állapot szerint 1.278.025 Ft. Amit csak lehet, banki utalással
szeretnék fizetni. A pénztárban lévő összeg elegendő lehet azokra a kiadásokra, amiket nem
lehet átutalással rendezni. Kérem, hogy szavazzunk a beszámolóról!
Eredmény: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
3. napirendi pont: Felügyelő Bizottság beszámolója
Nitsch József felolvassa a mellékelt beszámolóját.
Nitsch J.: - El szeretném mondani, hogy a következő olimpiai ciklusban a Felügyelő Bizottság
elnöki tisztségét nem tudom tovább vállalni.
Keszthelyi L.: - A titkár teszi a dolgokat; lehet, hogy a könyvelési anyagot későn adta le. Jó
lenne a folyamatosságot megőrizni a felügyelet terén. Van-e valami oka annak, hogy
lemondasz?
Nitsch J.: - Sok minden ért mostanában, családi okok miatt és a judos oldalról is sok
negatívum ért. A soltiak lehet, hogy többet vállaltak, mint kellett volna.
Tanács A.: - Igyekszem ezen túl a könyvelési anyagot 2 héttel a küldöttgyűlés előtt leadni.
Sajnos az időpontokat és a helyet nehéz összeegyeztetni.
Nitsch J.: - A könyvelésre fizetett évi 60.000 Ft-ot kicsit soknak tartom.

-3-

DÉL-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS JUDO SZÖVETSÉG
Székhely: 6430 Bácsalmás, Oltványi u. 9
Adószám: 18354287-1-03 Telefon: +36-20/467-9656 E-mail: dmrjsz@freemail.hu
Bankszámlaszám: 51000015-10004380 („Bácska” Takarékszövetkezet, Bácsalmás)
Nemzetközi bankszámlaszám: HU 02 5100 0015 1000 4380 0000 0000
___________________________________________________________________________
Tanács A.: - Havi bontásban 5.000 Ft, örülni kell, ha valaki elvállalja az ilyen jellegű
szervezetek könyvelését.
Papp E.: - Szerintem a havi 5.000 Ft nagyon baráti ár.
Nitsch J.: - Ha így nézzük, akkor tényleg igazatok van. Általában a könyvelők egy nap ülnek
neki az ilyen jellegű munkának.
Tanács A.: - Van még hozzászólás?
Andrási B.: - Nitsch József olyan ember, akit nehéz lesz pótolni. Találni kell olyat, aki ért az
ilyen dolgokhoz.
Nitsch J.: - Ha minden rendben van, akkor egy könyvelőnek nem nagy feladat ez a munka.
Papp E.: - A kifizetési számlákkal lehet maximum gond, azokra oda kell figyelni, és akkor
nagy probléma nem adódhat.
Tanács A.: - A Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadásra javaslom! Szavazzunk!
Eredmény: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
4. napirendi pont: Dan Kollégium beszámolója
Szepesi József jelenléte híján Andrási Barna olvassa fel a beszámolót, aki a Dan Kollégiumon
belül koordinátori feladatokat lát el.
Andrási B.: - A régiós dan kollégiumban betöltött „titkári” címem fenntartását így
feleslegesnek tartom.
Tanács A.: - Van-e hozzászólás?
Szabó S.: - Vannak pecséttel rendelkező régiós vizsgáztatók, az ő felelőssége legyen a
vizsgázók létszámának lejelentése. Ha ez megtörténik, akkor legyen érvényes a vizsga.
Andrási B.: - Az övvizsga jegyzőkönyveket küldték is, meg nem is. Régebben mellé tették a
befizetett csekk másolatát a regisztrációs díjról. Így nyomon tudtam követni a vizsgákat. 3-21. kyu-nál működik a vizsgáztatás, ez alatt a klubok vizsgáztatnak, oda elég az egyesületi
bélyegző.
Szabó S.: - Kellene minden vizsgára pecsétes ember.
Andrási B.: - A diplomaszámnál is lehet probléma. Ugyanazt a számot beírhatja másik klub is,
ha nem jelenti le a vizsgát.
Kerekes S.: - Ezt e-mailben meg lehetne oldani.

-4-

DÉL-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS JUDO SZÖVETSÉG
Székhely: 6430 Bácsalmás, Oltványi u. 9
Adószám: 18354287-1-03 Telefon: +36-20/467-9656 E-mail: dmrjsz@freemail.hu
Bankszámlaszám: 51000015-10004380 („Bácska” Takarékszövetkezet, Bácsalmás)
Nemzetközi bankszámlaszám: HU 02 5100 0015 1000 4380 0000 0000
___________________________________________________________________________
Andrási B.: - Az övvizsgáztató felelőssége a pénz befizetése.
Szabó S.: - A pecséttel rendelkezőnek kellene a felelősséget vállalni.
Kerekes S.: - Kitől lehet a jegyzőkönyvet szerezni?
Tanács A.: - Akár tőlem is. Küldök mindenkinek újra mailben.
Keszthelyi L.: - A régiós versenyekre kipróbáljuk az előnevezések leadását. Itt fel kell tüntetni
a versenyzők kyu fokozatát is. Ez alapján rögzítve lesznek a versenyeken indulók
övfokozatai, vissza lehet ellenőrizni.
Andrási B.: - Ez az ellenőrzésben segítség lehet. Nem a jelen lévő egyesületekkel van
probléma.
Faragó J.: - Más régióknál tapasztaltam, hogy központi számítógépes rendszerben tartották
nyilván a vizsgáztatásokat.
Keszthelyi L.: - Ott is vannak problémák.
Tanács A.: - A korosztályonkénti megszerezhető maximális övfokozatok rögzítettek. Diák A
– 3. kyu, serdülő – 2. kyu, ifjúsági – 1. kyu.
Szabó S.: - A bajai rendszer jó az évente kétszeri övvizsgáztatással.
Radics A.: - A 6-5-4. kyu vizsgákat is konkrét időpontra kellene tenni.
Andrási B.: - Nincs letisztázva, hogy milyen számonkérési jogom van. Békéscsabáról még
egyetlen egyszer sem kaptam övvizsga jegyzőkönyvet.
Keszthelyi L.: - A versenyeken meg kell nézni a pecsétet.
Andrási B.: - A 6-5-4. kyura az egyesületi pecsét elég, ez szövetségi kiírás.
Keszthelyi L.: - Megoldás lehetne, ha csak a dan kollégiumi pecsét lenne érvényes. A solti
diák B OB-n ki mutatta be a könyvben a pecsétet?
Andrási B.: - A versenyeken kell ellenőrizni.
Szabó S.: - Kötelezni kell a klubokat, hogy adják le a vizsgaidőpontokat, lehetőséget adva
arra, hogy a pecséttel rendelkezők kimehessenek ellenőrizni.
Tanács A.: - Hivatalosan van ilyen kötelezettség.
Nitsch J.: - Amikor a versenyző 3. kyura vizsgázik, akkor nézni kell, hogy előtte van-e
befizetés.
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Andrási B.: - Nincs országos ellenőrzés sem.
Szabó S.: - Így a gyerekkel teszünk rosszat, nem az edzővel.
Radics A.: - Sajnos tényleg az országos versenyeken sem nézni senki.
Keszthelyi L.: - Regisztrációra van szükség, lehetőleg interneten. Pakson a sportolóknak
olyan színű pólója van, mint amilyen az övszíne.
Szabó S.: - Az övvizsgáztatás kapcsán az edzőt kell elővenni.
Kerekes S.: - A mostani dan kollégium 10 kyut tervez.
Nitsch J.: - Most kell felhívni az edzők figyelmét, hogy amennyiben nincs a regisztrációs
listán a versenyző, nem indulhat el a versenyen.
Radics A.: - Kell adni lehetőséget a bejelentésre. Pl. május 1-ig lehet bejelenteni, hogy mi a
gyerek neve, öve, korcsoportja. Aki bejelenti, és eddig nem fizetett, az kapjon amnesztiát.
Keszthelyi L.: - Sok lenne a vizsga május 1-ig. Legyen nyilvántartás, és pecsétes vizsgáztató.
Szabó S.: - Lehetőség szerint az ellenőr meg fog jelenni a 6-5-4. kyu vizsgán.
Nitsch J.: - Minimum az útiköltséget fizesse ki a régió az ellenőrnek.
Tanács A.: - Ismertetném az ötletem. Készítettem egy igazolást az övvizsgáztatási
jogosultsághoz.
- 6-5-4. kyu esetén szükséges: érvényes MJSZ tagság, edzői licensz, minimum alapfokú
sportoktatói (vizsgázott 1. kyu) vagy középfokú sportedzői (vizsgázott I. dan) bizonyítvány.
- 3-2-1. kyu esetén szükséges: érvényes MJSZ tagság, edzői licensz, minimum középfokú
sportedzői bizonyítvány, vizsgázott II. dan, a régió küldöttgyűlése által megválasztott dan
kollégiumi tagság és bélyegző; 2 fő arra jogosult vizsgáztató jelenléte.
Ezt az igazolást alá kéne írnia a régiós dan kollégium vezetőjének és az érintett edzőnek.
Andrási B.: - A régiós vizsgabizottságot annak idején képzett emberekből hoztuk létre. Ők
megmaradhatnának.
Tanács A.: - Aki szeretne vizsgáztatni, az küldje be a dan diplomájának és az edzői
végzettséget igazoló oklevelének fénymásolatát. Amelyik versenyzőnek nem találjuk a
regisztrációját a kyu nyilvántartásban, annak visszamenőleg is le kell vizsgáznia, a megfelelő
díjak egyidejű befizetése mellett.
Faragó J.: - Az edzőihez kell a danvizsga?
Tanács A.: - Igen, vizsgázott.
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Radics A.: - Az edzői végzettség megléte EU-s előírás, a labdarúgásban kirobbant dolgok
miatt most ellenőrizni fognak mindenkit. Idős emberek szorgalmasan tanulnak a pár napos
képzések helyett az OKJ-s végzettségért.
Tanács A.: - Mi a vélemény a javaslatról?
Radics A.: - Jó ötlet.
Andrási B.: - Az a probléma, hogy nincs még nyilvántartás.
Szabó S.: - Erről egy körlevél menjen ki.
Radics A.: - A régiós versenyekre új nevezési lap megy ki, a kyu fokozat feltüntetésével.
Tanács A.: - A tervezett honlapon fenn lesz a kyunkénti nyilvántartás, mindenki számára
hozzáférhetően. Ott a sportolók, és adott esetben a szüleik is ellenőrizni tudják, hogy
érvényes-e az övfokozat.
Radics A.: - Haladjunk a napirendi pontokkal!
Tanács A.: - Fogadjuk el a Dan Kollégium beszámolóját is!
Eredmény: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
5. napirendi pont: Bíró Bizottság beszámolója
Tanács Attila felolvassa a mellékelt beszámolót.
Tanács A.: - Van-e észrevétel a bíró bizottság beszámolójával kapcsolatban?
Amennyiben nincs, akkor kézfeltartással jelezze, aki elfogadja a beszámolót!
Eredmény: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
6. napirendi pont: Diáksport Bizottság beszámolója
Szabó Sándor felolvassa a mellékelt beszámolót.
Tanács A.: - Elfogadásra javaslom a beszámolót! Szavazzunk!
Eredmény: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
7. napirendi pont: Alapszabály módosítás
Tanács A.: - A legutóbbi március 8-i elnökségi ülésen felmerült, hogy mivel nehezen tudjuk
úgy összeegyeztetni az időpontot, hogy az 5 fős elnökségből 4 fő ráérjen, ezért tegyük
határozatképessé az elnökséget 3 fő jelenléte esetére is. Annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy
a 3 főből 1 fő vagy az elnök, vagy a titkár legyen.
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Nitsch J.. – Ez törvényes-e?
Papp E.: - Elnök nélkül nem lehet elnökségi ülést tartani.
Tanács A.: - Akadályoztatása esetén a titkár teljes hatáskörrel helyettesítheti az elnököt.
Faragó J.: - 50 % + 1 fő kell, tehát 4 főnek kell lennie.
Nitsch J.: - Ki is lehetne bővíteni 6 főre az elnökséget.
Keszthelyi L.: - Jogi segítség kell, telefonon rákérdezek.
Nitsch J.: - Mennyi elnökségi ülés van az alapszabályban?
Tanács A.: - Az elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Itt említeném
meg, hogy az alapszabályunk még az 1996-os sporttörvényt tartalmazza. Ezt át kellene írni.
Keszthelyi L.: - A jogász ismerősöm elmondása szerint lehet 3 fővel határozatképes az
elnökség.
Papp E.: - 5 főből 2 ember nyilvánvalóan nem lehet határozatképes.
Nitsch J.: - Az elnöknek vagy a titkárnak mindenképpen jelen kell lennie az elnökségi ülésen.
Papp E.: - Felügyelő Bizottság sem kell, ha az alapszabály ezt mondja ki. Az alapszabály a
mérvadó.
Keszthelyi L.: - Az a kérdés, hogy akarjuk-e, hogy az 5 főből 3-an is tudjunk határozatot
hozni az elmondottak alapján.
Nitsch J.: - Szavazzuk meg a változást, és lépjen hatályba, ha ez működik.
Tanács A.: - Aki egyetért azzal, hogy a régió elnöksége határozatképes legyen 3 fő jelenléte
esetén, amennyiben az elnök vagy a titkár jelen van, az kézfeltartással jelezze!
Eredmény: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- Kihirdetem a Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség küldöttgyűlésének 2008./1.
számú (2008.04.13.) alapszabály módosító határozatát:
8. §. 7. pont:
Törlés: [Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.]
Helyette:
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„Az Elnökség határozatképes, ha az 5 főből legalább 3 fő jelen van. A jelenlévő 3 tag
közül legalább 1 főnek az elnöknek vagy a titkárnak kell lennie. Határozatait egyszerű
szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az adott napirendi pontot a következő
elnökségi ülésen újra kell tárgyalni.”
Andrási Barna 11:30-kor elfoglaltsága miatt távozott. A mandátumok száma ezzel 9-ről 8-ra
csökkent.
8. napirendi pont: Tisztújítás
Tanács A.: - Az olimpiai ciklusokhoz igazodó tisztújítás következik a 8. napirendi pontban.
Szabó S.: - Az Elnökségben eddig tagként, és a Diáksport Bizottság vezetőjeként részt vettem.
Úgy gondolom, hogy nálam alkalmasabb embert is lehet találni. Javaslom, hogy ezt más
vigye tovább. Személyes és egyesületi problémáim is vannak, judo sportági csalódások is
értek. A továbbiakban nem kívánok tisztséget vállalni az Elnökség munkájában.
Tanács A.: - Megkérem Piukovics Tamást, a Jelölő Bizottság elnökét, hogy ismertesse az
érkezett jelöléseket, illetve tisztségvállalási szándékokat!
Piukovics T.: - A titkár úrhoz érkezett jelzések alapján a következőket szeretném elmondani:
- Keszthelyi László elnök vállalja a további megbízatást. Más jelölés nem érkezett.
- Tanács Attila titkár folytatni kívánja a titkári munkát.
- Szepesi József tag kíván maradni.
- Andrási Barna továbbra is vállal tagságot.
- Szabó Sándor önmaga helyett Martinkovics Mihályt (Solti AC) jelölte.
Az Elnökségbe több jelölés, illetve pályázat nem érkezett.
- Faragó József, a kecskeméti Guri Judo SE elnöke jelezte, hogy együtt kíván működni a
régióval, adott esetben vállal tisztséget.
- Radics Attila továbbra is vállalja eddigi tisztségét.
- Kelle László szintén folytatná a Felügyelő Bizottságban betöltött szerepét.
A Felügyelő Bizottságban más jelölt nem kíván szerepet vállalni.
Tanács A.: - Mivel minden tisztségre 1-1 jelölés érkezett, ezért nyílt szavazással döntsünk a
jelölteknek az alapszabály szerinti következő olimpiai ciklusig, 2012-ig tartó megbízatásáról.
- Aki egyetért azzal, hogy a régió elnöke Keszthelyi László legyen, emelje fel a kezét!
Eredmény: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- Kihirdetem a Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség küldöttgyűlésének 2008./2.
számú (2008.04.13.) határozatát:
„A küldöttgyűlés megválasztotta Keszthelyi Lászlót (Szül. hely, idő: Mohács,
1959.10.01., anyja neve: Újvári Erzsébet, lakcím: 7030 Paks, Munkácsy M. u. 52) a Délmagyarországi Regionális Judo Szövetség elnökének.”
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- Aki egyetért azzal, hogy a régió titkára Tanács Attila legyen, emelje fel a kezét!
Eredmény: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- Kihirdetem a Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség küldöttgyűlésének 2008./3.
számú (2008.04.13.) határozatát:
„A küldöttgyűlés megválasztotta Tanács Attilát (Szül. hely, idő: Baja, 1978.09.10., anyja
neve: Mészáros Anna Julianna, lakcím: 6430 Bácsalmás, Oltványi u. 9) a Délmagyarországi Regionális Judo Szövetség titkárának.”
- Aki egyetért azzal, hogy a régió elnökségi tagja Szepesi József legyen, emelje fel a kezét!
Eredmény: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- Kihirdetem a Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség küldöttgyűlésének 2008./4.
számú (2008.04.13.) határozatát:
„A küldöttgyűlés megválasztotta Szepesi Józsefet (Szül. hely, idő: Budapest, 1955.01.17.,
anyja neve: Sipos Rozália, lakcím: 7100 Szekszárd, Hegyalja. u. 3) a Dél-magyarországi
Regionális Judo Szövetség elnökségi tagjának.”
- Aki egyetért azzal, hogy a régió elnökségi tagja Andrási Barna legyen, emelje fel a kezét!
Eredmény: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- Kihirdetem a Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség küldöttgyűlésének 2008./5.
számú (2008.04.13.) határozatát:
„A küldöttgyűlés megválasztotta Andrási Barnát (Szül. hely, idő: Baja, 1971.07.05.,
anyja neve: Perhács Mária, lakcím: 6500 Baja, Pázmány P. u. 20) a Dél-magyarországi
Regionális Judo Szövetség elnökségi tagjának.”
- Aki egyetért azzal, hogy a régió elnökségi tagja Martinkovics Mihály legyen, emelje fel a
kezét!
Eredmény: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- Kihirdetem a Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség küldöttgyűlésének 2008./6.
számú (2008.04.13.) határozatát:
„A küldöttgyűlés megválasztotta Martinkovics Mihályt (Szül. hely, idő: Dunaújváros,
1975.03.12., anyja neve: Staudt Ágnes, lakcím: 7020 Dunaföldvár, Felső Bölcske u. 82) a
Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség elnökségi tagjának.”
- Aki egyetért azzal, hogy a régió Felügyelő Bizottságának elnöke Faragó József legyen,
emelje fel a kezét!
Eredmény: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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- Kihirdetem a Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség küldöttgyűlésének 2008./7.
számú (2008.04.13.) határozatát:
„A küldöttgyűlés megválasztotta Faragó Józsefet (Szül. hely, idő: Lajosmizse,
1960.02.28., anyja neve: Tatár Erzsébet, lakcím: 6000 Kecskemét, Mécses u. 38) a Délmagyarországi Regionális Judo Szövetség Felügyelő Bizottság elnökének.”
- Aki egyetért azzal, hogy a régió Felügyelő Bizottságának tagja Kelle László legyen, emelje
fel a kezét!
Eredmény: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- Kihirdetem a Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség küldöttgyűlésének 2008./8.
számú (2008.04.13.) határozatát:
„A küldöttgyűlés megválasztotta Kelle Lászlót (Szül. hely, idő: Baja, 1958.04.27., anyja
neve: Rádics Katalin, lakcím: 6500 Baja, Pandúr u. 22) a Dél-magyarországi Regionális
Judo Szövetség Felügyelő Bizottság tagjának.”
- Aki egyetért azzal, hogy a régió Felügyelő Bizottságának tagja Radics Attila legyen, emelje
fel a kezét!
Eredmény: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- Kihirdetem a Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség küldöttgyűlésének 2008./9.
számú (2008.04.13.) határozatát:
„A küldöttgyűlés megválasztotta Radics Attilát (Szül. hely, idő: Baja, 1974.03.17., anyja
neve: Kiss Mária, lakcím: 6500 Baja, Rudnay Gy. u. 17/A) a Dél-magyarországi
Regionális Judo Szövetség Felügyelő Bizottság tagjának.”
Tanács A.: - A tisztségviselők megválasztása után következzék a bizottsági vezetők
megválasztása. Az alábbi bizottságokra kell jelölni 1-1 főt az Elnökség tagjai közül:
Edzői Bizottság, Dan Kollégium, Bíró Bizottság, Diáksport Bizottság
Szabó S.: - A Diáksport Bizottság vezetőjének Andrási Barnát javaslom, felkészültnek tartom
hozzá. Martinkovics Mihály egyelőre funkcionáljon tagként, bizottság nélkül.
Tanács A.: - Amennyiben Andrási Barna elvállalja a Diáksport Bizottság vezetését, akkor én
elvégzem helyette az eddigi Dan Kollégiumban betöltött munkáját. Logikusabb, ha ugyanaz a
személy osztja ki az övvizsga sorszámokat, aki látja a regisztrációs díjak befizetését is, és írja
a számlákat.
Tanács A.: - Keszthelyi László vállalja-e továbbra is az Edzői Bizottság vezetését? Van-e más
javaslat?
Keszthelyi L.: - Vállalom.
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Tanács A.: - Aki egyetért azzal, hogy az Edzői Bizottság vezetője Keszthelyi László legyen,
szavazzon!
Eredmény: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- Szepesi József továbbra is a Dan Kollégium vezetője kíván maradni. Szavazzunk róla, ha
nincs más javaslat!
Eredmény: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- A Bíró Bizottságban elkezdett munkát a továbbiakban is vállalom. Ha más javaslat nincs,
akkor szavazzunk erről is!
Eredmény: 5 igen, 0 nem, 3 tartózkodás
- Aki egyetért azzal, hogy Andrási Barna legyen a Diáksport Bizottság vezetője, szavazzon!
Eredmény: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- Kihirdetem a DMRJSZ Küldöttgyűlésének 2008/10. számú (2008.04.13.) határozatát a
bizottsági vezetőkre vonatkozóan:
„ A Küldöttgyűlés a szakmai bizottságok vezetőinek az alábbi személyeket választotta az
Elnökség tagjai közül: Edzői Bizottság vezetője: Keszthelyi László; Dan Kollégium
vezetője: Szepesi József; Bírói Bizottság vezetője: Tanács Attila; Diáksport Bizottság
vezetője: Andrási Barna.”
9. napirendi pont: Egyebek
Keszthelyi L.: – Elnökként szeretnék köszönetet nyilvánítani a lemondott tisztségviselőknek:
Nitsch Józsefnek és Szabó Sándornak. Remélem, hogy minél előbb rendeződnek a dolgaitok,
és a későbbiek során újra aktívabb munkát vállaltok a régióban.
- A június 7-8-án tartandó regionális edzőtáborra pályázni kell a tavalyi diák és serdülő OB
eredményei alapján. A programot elfogadjuk később az elnökséggel, a tematikát
megbeszéljük. Az eredményes sportolók ingyenesen kapják az edzőtábori edzéslehetőséget,
étkezést, szállást. A többieknek fizetniük kell érte, de részt vehetnek.
Tanács A.: - Az elnökségi ülésen abban maradtunk, hogy a mostani diák C korosztálynak a
május 24-i diákolimpia lesz a válogatóversenye.
Tanács A.: - Aki egyetért azzal, hogy a tavalyi év során a Judoinfo.hu oldallal kötendő
együttműködési megállapodás alapján megszavazott 50.000 Ft összeget az ÁFA miatt
felemeljük bruttó 60.000 Ft-ra, kézfeltartással szavazzon!
Eredmény: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- Kihirdetem a DMRJSZ Küldöttgyűlésének 2008/11. számú (2008.04.13.) határozatát:
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„A Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség megbízza a Elnökségét, hogy kössön
szponzorációs szerződést a Judoinfo.hu internetes oldalon történő megjelenés
érdekében, amennyiben ennek éves költsége nem haladja meg a bruttó 60.000 Ft-ot.”
- A tavalyi év során felmerült, hogy a régiónknak legyen saját honlapja az interneten történő
megjelenés és a gyorsabb információáramlás érdekében. A honlap tervezett szerkezetét
minden egyesület részére kiküldtem. Ez a honlap elérhető lesz a Judoinfo.hu oldalról egy ikon
segítségével.
Papp E.: - Milyen költségekkel járna ez?
Piukovics T.: - A honlap elkészült, tehát a regisztrálásért és a domain név használatáért kell
fizetni. Az üzemeltetést az első 2 hónapban vállalom egy ismerősömmel, utána a régióra
bíznám a feladatot.
Radics A.: - Én tudok megfelelő embert találni rá.
Tanács A.: - Aki egyetért azzal, hogy a régiónk készíttessen honlapot, majd üzemeltesse azt,
kézfeltartással jelezze!
Eredmény: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- Kihirdetem a DMRJSZ Küldöttgyűlésének 2008/11. számú (2008.04.13.) határozatát:
„A Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség Küldöttgyűlése kifejezte azon
szándékát, hogy saját honlapot készíttet és üzemeltet.”
Tanács A.: - Van-e más hozzászólás? Ha nincs, akkor az ülést 12.30-kor lezárom.
Keszthelyi L.: - Köszönöm mindenkinek, aki elfogadta a meghívást!
Kelt: Bácsalmás, 2008. április 24.

……………………………………….
Tanács Attila levezető elnök

……………………………………..
Piukovics Tamás jkv. vezető
P. H.

……………………………………….
Andrási Barna jkv. hitelesítő

……………………………………..
Radics Attila jkv. hitelesítő
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