
Jegyzőkönyv 

05. Dél-Tisza Tagszövetség Postagalamb Egyesületek Szövetsége Küldött Közgyűlés 

Készült 2014.03.29.Hódmezővásárhely Petőfi utca  10-12 

Jelen van: 24 fő küldött  a jelenléti ív szerint 

Jegyzőkönyvezető:Szalkai Sándor 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Faragó István, Pusztai János 

Jegyzőkönyv vezetőt és a hitelesítőket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Napirendi pontokat a közgyűlés elfogadta 

1.Bezsámolók-Barna Miklós 

-Maros Klub kérelme a versenyek felügyeletére, a közgyűlés a felügyeletet elutasította, mivel a 

hivatalos versenyprogramot a tagszövetségen keresztül lehet leadni és ennek a határideje március 1 

volt, illetve a  Klub hivatalos bejegyzése március 1 napjáig nem történt meg. 

-Gépkocsi üzemeltetésére kiírt pályázatot Szeged Trans Bt. nyerte.  A közgyűlés elfogadta, azzal a 

feltétellel, hogy az árakból lehetőség szerint csökkentsünk. 

Az elmúlt időszak beszámolóját a Közgyűlés elfogadta. 

-Hajdú János- pénzügyi beszámoló 

A Tagszövetség pénzügyi maradvány 2013  évről: 3.482.137 

A közgyűlés a pénzügyi beszámolót elfogadta 

-Vituska Antal-Ellenőrző bizottság beszámolója 

A pénztáros pontosan végezte a munkáját.  Vannak olyan tételek amiket ki kell igazítani. 

 Hiányok:-Gépkocsi javítás számla mellé munkalap, Aranyhomok Tagszövetséggel megállapodás  

Az Ellenőrző bizottság előterjesztése: 

Toyota Dyna gépkocsi kerüljön a Tagszövetség nevére a hiányzó  összeg 1.3 millió Forint átutalásával. 

A Küldött Közgyűlés az előterjesztést elfogadta. 

A Küldött Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság beszámolóját elfogadta. 

2014 évi Költségvetés- Barna Miklós 

2014 évet a kiadások és bevételek egyensúlyával tervezzük. 

A közgyűlés a költségvetést elfogadta. 

 



 

Versenyköltségek 2014 évre: 

verseny szállítás (10 

galamb) 

díjalap (10 

galamb) 

számolás (10 

galamb) 

összesen (10 

galamb) 

„0-as” 

Ft/galamb 

sprint 6út 5 000 600 840 6 440 100 

rövid 6út 5 000 600 840 6 440 100 

közép 5út 8 000 600 700 9 300 200 

hosszú 4út 9 000 600 560 10 160 250 (csak 

Prága) 

Pestimre bev.     80 

Bicske bev.     100 

      

 

A  versenyköltségeket a Küldött Közgyűlés elfogadta. 

2.Kolozsi Róbert- Versenyekre való  felkészülés 

A bekért anyagok időre beérkeztek, a gépkocsik felkészítése a versenyekre. Mindkét autónál mindkét 

oldalon nyitásérzékelés, GPS jeladók kerülnek felszerelésre. Gépkocsik kamerákkal  kerülnek 

felszerelésre. 

A Közgyűlés a gépkocsik négy kamerával történő felszerelést fogadta el. 

3.Egyebek 

Vétek János szeretne a honlapon hirdetési felületet 

A Küldött Közgyűlés támogatja, ha   szakmai anyaggal honlapunkat, illetve termékeivel a 

rendezvényeinket támogatja. 

Az Elnök a Küldött Közgyűlést  bezárta. 

 

 

         Szalkai Sándor 

      jegyzőkönyv vezető 

 

     Pusztai János           Faragó István 

jegyzőkönyv hitelesítő       jegyzőkönyv hitelesítő

           

 

 


