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JEGYZŐKÖNYV
a Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség 2009. évi I. Elnökségi üléséről
Az ülés helye: II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 6320 Solt, Nagymajori út 10-12
Az ülés ideje: 2009. március 07. 09:30
Jelen vannak:
- Keszthelyi László elnök, Edzői Bizottság vezető
- Tanács Attila titkár, Bíró Bizottság vezető
- Martinkovics Mihály tag
Napirendi pontok:
1. A küldöttgyűlés meghívójának összeállítása
2. Tagsági viszonyok rendezése (KESI, VJSE)
3. Régiós eseménynaptár véglegesítése
4. Versenyrendezési támogatás megállapítása
5. Bírói díjak megállapítása
6. Egyebek (monitor, alapszabály módosítása)

Keszthelyi L.: – Üdvözöllek benneteket! Megállapítom, hogy az elnökség határozatképes.
Javaslom, hogy a napirendi pontokat fogadjuk el.
Egyhangúlag elfogadva.
1. napirendi pont: A küldöttgyűlés meghívójának összeállítása
Tanács Attila felolvassa a mellékelt meghívót.
Keszthelyi L.: - Ha nincs más hozzászólás, akkor hagyjuk jóvá, és küldjük ki a kluboknak a
határidők betartásával.
Egyhangúlag elfogadva.
2. napirendi pont: Tagsági viszonyok rendezése (KESI, VJSE)
Tanács A.: - Két egyesületről kell szót ejtenünk. Új klubként jelentkezett a régiónkhoz a
Kecskeméti Sportiskola (KESI), a Hírös Sport Nonprofit Kft. által. Az adatszolgáltatásnak
eleget tettek, kérem, hogy vegyük fel őket!
Egyhangúlag elfogadva.
A DMRJSZ Elnökségének 2009/1. számú (2009.03.07.) határozata:
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„A DMRJSZ elnöksége felvette tagjai közé a Hírös Sport Nonprofit Kft.-t (székhely: 6000
Kecskemét, Olimpia u. 1/A)”
- Nem fizetett régiós tagdíjat 2008-ban a dombóvári Vincze Ju-jutsu SE. Több értesítést is
küldtem nekik e-mailben, valamint egy tértivevényes levélben is megkértem őket, hogy
tegyenek eleget az alapszabályunkban rögzített kötelezettségüknek. A tértivevény nálam van,
tehát a levelet átvették. Azóta sikerült velük kommunikálnom, nehéz anyagi helyzetre
panaszkodott az edzőjük.
Keszthelyi L.: - Eljöttek a mai régiós versenyre?
Martinkovics M.: - Nem hoztak csapatot.
Tanács A.: - Az lenne a javaslatom, hogy ha 2009.03.31-ig befizetik a 2008. és a 2009. évi
tagdíjat, akkor tartsuk fenn a tagságukat, ha ez nem történik meg, akkor automatikusan
törlődjenek a tagnyilvántásunkból.
Egyhangúlag elfogadva.
A DMRJSZ Elnökségének 2009/2. számú (2009.03.07.) határozata:
„A DMRJSZ elnöksége fenntartja a Vincze Ju-jutsu SE (székhely: 7200 Dombóvár, II. u. 33)
tagságát, amennyiben 2009.03.31-ig befizetik a 2008. és 2009. évi régiós tagdíjat.
Amennyiben ez nem történik meg a fenti határidőig, úgy automatikusan törlődnek a régió
tagnyilvántartásából.”
3. napirendi pont: Régiós eseménynaptár véglegesítése
Tanács A.: - A szolnokiak jelezték, hogy elvállalják egy régiós verseny megrendezését. Mivel
elég sűrű a versenynaptár, a május utolsó hétvégéje jöhet csak szóba.
Keszthelyi L.: - Remélhetőleg Pakson is befejeződik a kosárlabda bajnokság, így a tavalyihoz
hasonló időpontban megrendezhetjük a régió válogatott edzőtábort. Ezen a hétvégén lenne a
régiós verseny is, mert a szőnyegfelület szállítása sok kiadással jár. Délután 2 óráig
befejeződik a 6 szőnyegen a verseny, marad időnk egy délutáni edzésre. Vasárnap délelőtt
lenne a második edzés.
Tanács A.: - A tavalyi diák és serdülő országos bajnokság érmeseit már kigyűjtöttem. Ők
ingyen vehetik igénybe a tábort. Az idei diák C korosztálynak szintén a 2009. évi diákolimpia
legyen a válogatója. A két verseny és a tábor jó felkészülés lesz a serdülő világkupa
résztvevőinek. Az eseménynaptárat is ki fogom küldeni a kluboknak, továbbá felkerül a
honlapunkra is.
4. napirendi pont: Versenyrendezési támogatás megállapítása
Tanács A.: - Nitsch József, a Solti AC elnöke írásos kérelmet nyújtott be az elnökségnek a
versenyrendezési támogatás növelése érdekében. A jelenlegi összeget a küldöttgyűlés
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szavazta meg, így azt javaslom, hogy ismét a küldöttgyűlés döntsön a kérdésben. A téma
szerepel a meghívó napirendi pontjai között.

Keszthelyi L.: - Valóban sok kiadással jár egy verseny megrendezése, kár is belemenni a
részletekbe. Úgy gondolom, hogy 50 %-os emelés, azaz 120.000 Ft a nevezési díjakkal együtt
már fedezi a költségeket.
Tanács A.: - Hétfőn átutalom a 80.000 Ft-ot, és a küldöttgyűlés döntésének megfelelően
fogok cselekedni március 30-án.
5. napirendi pont: Bírói díjak megállapítása
Tanács A.: - A február 1-jén megtartott bírói továbbképzésen a versenybírók egyöntetű kérése
volt, hogy a régiós versenyek bírói díjait emeljük meg 500 Ft-tal, mert 2007-ben és 2008-ban
ugyanazokat a tarifákat használtuk. Így a versenyelnök 6.500 Ft-ot, míg a szőnyegbírók
egységesen 5.500 Ft-ot kapnának.
Egyhangúlag elfogadva.
A DMRJSZ Elnökségének 2009/3. számú (2009.03.07.) határozata:
„A Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség által szervezett diák ABC és serdülő
bajnokságain a vizsgázott bírók díjazása az alábbiak szerint módosul:
- versenyelnök: 6.500 Ft/nap
- szőnyegbírók: 5.500 Ft/nap, bírói minősítéstől függetlenül
A bírók utazása lehetőleg klub, indokolt esetben a régió költségén történik.”
6. napirendi pont: Egyebek (monitor, alapszabály módosítása)
Tanács A.: - A bírói továbbképzés alkalmával igénybe vettünk egy monitort, mert egy laptop
nem elegendő arra, hogy 10-12 bíró meg tudja nézni az oktatóanyagot. A monitort kölcsön
kellett kérnem, mint ahogy a laptop sem saját volt. A tulajdonosa el is adná. Mit gondoltok
erről?
Keszthelyi L.: - Szerintem tárgyi eszközt ne vásároljunk.
Martinkovics M.: - Mennyibe kerülne ez a monitor?
Tanács A.: - Az ára 40.000 Ft.
Keszthelyi L.: - Inkább eredményjelző táblában kéne gondolkodnunk, vagy olyan kijelzőben,
amit használhatunk versenyeken is.
Tanács A.: - Időszerű lenne az alapszabályunkat megvizsgáltatni egy hozzáértő jogásszal,
mert nem vagyok meggyőződve róla, hogy a benne szereplő törvények, egyéb hivatkozások
aktuálisak a mai napon is.
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Keszthelyi L.: - Nekem van jogász ismerősöm, de más területen dolgozik. Sok utánajárást
igényelne neki szerintem.

Tanács A.: - Arra gondoltam, hogy Dr. Fridrich Katalint megkérem, hogy fussa át ezt a bő 10
oldalt, és a küldöttgyűlésig kiderítem, hogy kell-e módosítani rajta. Ha szükséges a
változtatás, akkor tudunk vele egyezkedni, hogy elvégezze nekünk a munkát.
Keszthelyi L.: - Rendben, a küldöttgyűlésig bőven van még időnk erre.
Keszthelyi L.: - Van-e más hozzászólás? Ha nincs, akkor az elnökségi ülést 10.00-kor
lezárom.

Lejegyezte: Tanács Attila DMRJSZ titkár
Bácsalmás, 2009. március 09.
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