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JEGYZŐKÖNYV
a Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség 2008. évi II. Elnökségi üléséről
Az ülés helye: MNÁMK Sportcsarnok, Baja, Duna u. 33
Az ülés ideje: 2008. május 18. 14:30
Jelen vannak:
- Keszthelyi László elnök, Edzői Bizottság vezető
- Tanács Attila titkár, Bíró Bizottság vezető
- Andrási Barna tag, Diáksport Bizottság vezető
Napirendi pontok:
1. Tagsági viszony rendezése (Szegedi Judo SE, Orosházi Birkózó Club)
2. Régió válogatott edzőtábor – pályázat kérése
3. Honlap
4. Útiköltség kifizetésének esetei
Keszthelyi L.: – Üdvözöllek benneteket! Megállapítom, hogy az új alapszabályunk
értelmében az elnökség határozatképes. Javaslom, hogy a napirendi pontokat fogadjuk el.
Egyhangúlag elfogadva.
1. napirendi pont: Tagsági viszony rendezése (Szegedi Judo SE, Orosházi Birkózó Club)
Tanács A.: – Két egyesülettel kapcsolatban kell határozatot hoznunk.
~ A Szegedi Judo SE átutalta a 10.000 Ft regionális tagdíjat a 2008. évre. Vegyük fel újra a
tagjaink közé. Szavazzunk róla!
Egyhangúlag elfogadva.
A DMRJSZ elnökségének 2008/4. számú határozata:
„ A DMRJSZ elnöksége felvette tagjai közé a Szegedi Judo SE-t (székhely: 6725 Szeged,
Tompai kapu u. 6). „
~ Az Orosházi Birkózó Club keretein belül megszűnt a judooktatás, ezért ki kívánnak lépni a
régióból. Vegyük tudomásul a kilépési szándékot.
A DMRJSZ elnökségének 2008/5. számú határozata:
„ A DMRJSZ elnöksége elfogadta, és tudomásul vette az Orosházi Birkózó Club (székhely:
5900 Orosháza, Thék Endre u. 2) kilépését, így a régiós tagsági viszonyát megszüntette.”
Keszthelyi L.: - Kik nem fizettek eddig régiós tagdíjat?
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Tanács A.: - A Kecskeméti Judo Club, a Szegedi Judo Iskola SE, és a dombóvári Vincze Jujutsu SE. A régió válogatott edzőtáborában csak azok vehessenek részt, akik addig befizetik a
tagdíjat.
2. napirendi pont: Régió válogatott edzőtábor – pályázat kérése
Keszthelyi L.:
Régiós válogatottak edzőtábora
Paks, 2008 június 7-8.
A táborban ingyen ( a régió fizeti ) vehet részt minden versenyző, aki a 2007-es Országos
Bajnokságon diák A, B, C illetve serdülő korosztályban 1-3 helyezést ért el, valamint azok a
diák C korú versenyzők, akik 2008-as Diákolimpián érmes helyen végeznek.
Kérem az edzőket, hogy nevezzék azokat a versenyzőket, akik a táborban részt kívánnak
venni.
Név, eredmény, póló méret.
Azok a versenyzők, akik nem értek el ilyen eredményt szintén részt vehetnek a táborban 5500
Ft-os áron.
Program:
06.07.
10.00 Edzés – ASE Sportcsarnok
12.30 Ebéd
16.00 Edzés
19.00 Vacsora
Szállás az ESZI kollégiumban
06.08.
8.00 Reggeli
9.30 Edzés
12.00 Ebéd
Az edzések programjához ötleteket szívesen fogadunk. A táborban a versenyzők
találkozhatnak olimpiai judosainkkal, illetve azok egy edzésen technikai oktatást és bemutatót
tartanak.
Nevezés e-mail-ben ( judoase1@t-online.hu ) május 20-ig.
- Sajnos eddig senki sem jelzett vissza, pedig a pólók elkészítésének van átfutási ideje. Még
egy körülbelüli mérőszámot sem tudok, hogy mennyit rendeljek.
Andrási B.: - Én viszem a bajaiakat. Szállásra azonban nem tartunk igényt. Hogyan lehetne
így rendezni a számlát?
Keszthelyi L.: - A régió bevételezheti az étkezésre szánt összeget, majd kifizetjük közösen.
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Tanács A.: - Nekem az lenne a javaslatom, hogy aki ingyen kapja az edzőtáborozási
lehetőséget, azoknak én teljesítsem átutalással az adott szolgáltatásokat, a többiek pedig
klubonként kérjenek számlát saját részre. Akik jogosultak az ingyenes részvételre, azokat épp
elegendő lesz kilistázni, és rendezni a rájuk szánt étkezési és szállásköltséget. Nehézkesen
mennek a dolgok a régió klubjaival, nem akarok ilyen plusz terhet magamra vállalni.
Edzőként is nagyon szívesen részt veszek a táborban, internet segítségével az étkezés és
szállás díját azonnal át tudom utalni.
3. napirendi pont: Honlap
Tanács A.: - Megkaptam a küldöttgyűlésen bemutatott honlap árajánlatát. 75.000 Ft + ÁFA
áron vállalták az elkészítést, és 2 hónapon keresztül a tartalommal való feltöltést. Átutalási
számlát adnak róla. Ezen felül ki kell fizetni a domain nevet, tárhelyet. Az elején kerül ez
nagyobb összegbe, a későbbiekben csak frissíteni kell.
Keszthelyi L.: - Szerintem működjön honlap, anyagi fedezet van rá.
Andrási B.: - Én is úgy érzem, hogy szükség van rá.
Keszthelyi L.: - Szavazzunk!
Egyhangúlag elfogadva.
A DMRJSZ elnökségének 2008/6. számú határozata:
„A DMRJSZ elnöksége elfogadta a Market – Grafik Bt. honlap készítésére vonatkozó 75.000
Ft + ÁFA árajánlatát. Kifizetése számla ellenében megtörténhet.”
4. napirendi pont: Útiköltség kifizetésének esetei
Keszthelyi L.: - Rögzítsük
kifizethetőségének eseteit!

az

eddigi

gyakorlatnak

megfelelően

az

útiköltség

Tanács A.: - Ha egyetértünk a kiosztott lapokon szereplő esetekkel, akkor szavazzuk meg!
Egyhangúlag elfogadva.
A DMRJSZ elnökségének 2008/7. számú határozata:
„Útiköltség számolható el az alábbi indokolt esetekben a következő személyeknek:
- Küldöttgyűlés: előadók
- Elnökségi ülés: elnökségi tagok, felügyelő bizottsági tagok
- Elnök: hivatalos ügyintézés
- Titkár: hivatalos ügyintézés
- Edző Bizottság vezető: Edzői továbbképzés
- Dan Kollégium vezető: Országos Dan Kollégium gyűlés
- Régiós övvizsga: vizsgáztatók
- Bíró Bizottság vezető: Bíró Bizottsági ülés, továbbképzés
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- Régiós versenybírók: régiós versenyre történő utazás. (Elsődleges cél az egyesülettel történő
utazás.)
- Diáksport Bizottság vezető: Diáksport Bizottsági ülés”
Keszthelyi L.: - Van-e más hozzászólás? Ha nincs, akkor az elnökségi ülést 14.45-kor
lezárom.

Lejegyezte: Tanács Attila DMRJSZ titkár
Bácsalmás, 2008. május 20.
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