Jegyzőkönyv

MSzÚOSz Közgyűlés

JEGYZŐKÖNYV
A jegyzőkönyv a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MSzÚOSz)
közgyűlésén készült. Az MSZÚOSZ közgyűlésének időpontja 2012.04.14. 15:10 óra,
helyszíne 6000 Kecskemét, Csabai Géza krt. 5., a kecskeméti uszoda I. emeleti Stúdió
terem.
A jegyzőkönyvet vezette Miklós Attila aláírásukkal hitelesítik Koczián János és Dr.
Csikány József.
Az MSzÚOSz közgyűlésén jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 15 szenior
úszó klub képviselői. Megállapítottuk, hogy az MSZÚOSZ 26 tag szervezete közül 15
szenior úszó klub képviselője van jelen, tehát az közgyűlés határozatképes. Jelen van
az MSzÚOSz felügyelő bizottságának elnöke Pappné Dr. Marik Sarolta. Jelen van a
hét MSzÚOSz elnökségi tag.
Az MSzÚOSz közgyűlés napirendje az előzetesen kiküldött értesítő szerint a
következő:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elnökség beszámolója a 2011. év munkájáról
A Felügyelő Bizottság beszámolója
Az elnökség javaslata a 2011. évi beszámoló elfogadására
A 2011. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
Tájékoztató a 2012. évi Masters VB-ről és a Szövetség 2012. évi terveiről
Egyebek (2012. évi költségvetési tervezet és programtervezet ismertetése)

Csaba László: Pólyáné Téli Évát kérdezi mennyi a nyilvántartott taglétszám és hányan
vannak jelen?
Pólyáné Téli Éva: 26 egyesület szerepel a nyilvántartásban, 15 egyesület vezetője vagy
meghatalmazott képviselője van jelen, tehát a közgyűlés határozatképes.
Csaba László: Szavazatszámlálónak javaslom Gergely Ildikót, a jegyzőkönyv
vezetőjének Miklós Attilát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Dr. Csikány Józsefet és
Koczián Jánost. Szavazást kérek a jelöltekre külön-külön. A szavazatszámlálásra
felkért jelöltet, a jegyzőkönyv vezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a
közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
A közgyűlés előtt 30 nappal előre megküldött programpontokról kérek szavazást.
Egyhangúlag elfogadták.
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Csaba László: A napirend első pontjában az „Elnökség beszámolója a 2011-es év
munkájáról” szerepel, mely beszámoló az MSzÚOsz honlapján is megjelent. Van-e
valakinek megjegyzése, véleménye vagy kérdése ezzel kapcsolatban.
Szavazást kérek az MSzÚOSz elnökségnek a 2011-es munkájáról. A közgyűlés
egyhangúlag elfogadta az Elnökség beszámolóját a 2011-es év munkájáról.
Csaba László: A második napirendi pont. A Felügyelő bizottság beszámolt az
ellenőrzésről és írásban nyújtja be a javaslatait. Ezt a beszámolót mellékeljük a jelen
jegyzőkönyvhöz.
Pappné Dr. Marik Sarolta felolvassa a felügyelő bizottság javaslatait. A felügyelő
bizottság a kiegészítésekkel javasolja a beszámoló elfogadását.
Dr. Nagy Norbert: A felügyelő bizottság kiegészítései a következők:
 Az MSzÚOSz költségvetési támogatást nem kapott
 A központi költségvetés Nemzeti Szabadidő sport intézményétől kapott
támogatást. A támogatást nyújtó felé az elszámolás megtörtént.
 A szövetség vezetői nem kaptak semmilyen juttatást
 A beszámoló záradéki része nem változott
Az MSzÚOSz elnöksége javasolja a kiegészített közhasznúsági jelentés elfogadását.
Csaba László: Ha valakinek van kérdése vagy kiegészítése, kérdése? Nincs kérdés.
Elfogadja-e a közgyűlés a felügyelő bizottság beszámolóját. Megállapítom, hogy a
közgyűlés egyhangúlag elfogadta a felügyelő bizottság beszámolóját.
Csaba László: A harmadik napirendi pont a 2011-es beszámoló elfogadása.
Dr. Nagy Norbert: 2011-től áttértünk a kettős könyvvitelre. A közhasznúsági jelentést
az országos bírói hivatalhoz letétbe kell helyezni ahhoz, hogy pályázaton részt
vehessünk. A beszámolót és az eredmény kimutatást javaslom elfogadni.
Pappné Dr. Marik Sarolta: Az alapdokumentumok kell pontosak legyenek. A
könyvelést komolyan kell venni és a banki átutalásokat pontosan kell kitölteni.
Csaba László a negyedik napirendi pontban megkérdezi a közgyűlést a 2011-es
jelentést és közhasznúsági jelentést elfogadják-e?
Csaba László: A szavazat megszámlálása alapján megállapítom, hogy a közgyűlés
egyhangúlag elfogadta a mérleget, eredmény kimutatást, számviteli beszámolót és
közhasznúsági jelentést.
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Csaba László: Az ötödik napirendi pont a 2012-es szenior úszó VB-vel kapcsolatos
tervek.
Dr. Nagy Norbert: Néhány nap van hátra a nevezésre. Nincs lehetőség arra, hogy a
szövetség nevezzen a tagok nevében. A VB honlapján egyénileg kell regisztrálni,
felvinni a versenyszámokat és befizetni a díjakat.
Dr. Nagy Norbert ismerteti az on line nevezési rendszert.
Csaba László: A honlapon megtalálható a tájékoztatás , de sajnos késve.
Kolonics Krisztián: A kecskeméti verseny szervezése miatt csúszott az ismertető
közzététele a honlapon.
Dr. Nagy Norbert: A VB-n szigorúan veszik a FINA szabályokat. Nem lehet két
fürdőruhát felvenni, az úszósapkán nem lehet más ország jelölése. Órában nem szabad
úszni. Ezekre hívják fel a résztvevők figyelmét.
Csaba László: A hatodik napirendi pont az egyebek. Ha valakinek van valamilyen
kérdése vagy megjegyzése melyet a közgyűlés előtt szeretne ismertetni.
Pólyáné Téli Éva: Az egyesületek tartozásával kapcsolatban. Hódmezővásárhely
tartozik, Békéscsaba 100 forinttal tartozik, Debreceni Szenior Úszó Klub 20 ezer forint
regisztrációs díjjal mivel eredetileg 29 főt regisztrált és átutalta a regisztrációs díjat,
majd további 20 főt regisztrált. A gyulai Dr. Regele úszó klub regisztrált öt fővel és be
is fizette az összeget. Kaposvár külön megkeresésre nem küldött sem tagdíjat sem
regisztrációs díjat. Sprint Fortuna befizette, de nem küldték meg a regisztráltak
listáját., a régi Temperós tagok vannak regisztrálva. Kiskunfélegyháza nem utalt, mert
ideén nem versenyeznek. Algyő kilenc fővel regisztrált, de nem adott meg adatot. A
Szegedi Murénától valaki külön fizetett 10 ezer forint tagdíjat és 1000 Ft regisztrációs
díjat.
Csaba László: Vannak-e további kérdések vagy javaslatok.
Szilváné Graffjódi Eszter: Az idei egri verseny időpontját kérnénk módosítani a
versenynaptárban 2012 szeptember 22-23- ra ugyanis ekkor van Eger város napja
amelyhez csatlakozik a verseny.
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Gergely Ildikó: Új civil törvény van. Ezt átküldi és felteszik a honlapra. Az
egyesületeket és a szövetséget is érintik ezek a törvények. A pályázati rendszer a NEA
új kollégiumával működik. Összesen öt kollégium van. Javasolja a Mobilitás
kollégiumot. A pályázati elvárásokat nyomtatott formában átadja a kluboknak. A
honlapra is feltesszük. A szövetség nem tud pályázni, mert a közép Magyarországi
régió ki van zárva. A határidő 2012.05.04. A pályázathoz a kluboknak közgyűlést kell
tartani e nélkül nem szabad pályázni..
Kancsó János: Jövőre február lesz a határidő a pályázatra ezért a közgyűlést hamarabb
kell tartani.
Csaba László: Van-e valakinek kérdése? Minden említett anyagot fel szeretnénk tenni
a honlapra.
Dr. Nagy Norbert: ha papíron küldik a pályázatot, alá kell írni minden oldalt és
lepecsételni.
Csaba László: A tavaly egységes trikóban mentünk az Eb-re. Van-e igény egyen
trikókra? Ki szeretné, hogy legyen egyen trikó? Mindenki igényli. A tagszervezetek
küldjék meg a darabszámot és a méretet Csaba László e mail címére:
csaba.laci@freemail.hu
Pappné Dr. Marik Sarolta: A 2012-es évi program és költségvetési tervet kellene
elfogadni ahhoz, hogy jövőre ellenőrizhető legyen.
Gergely Ildikó: 2012-es költségvetési tervezet és 2012. évi programtervezet
egyhangúlag elfogadásra került.
Csaba László: Szeretné megköszönni mindenkinek a tevékenységét. Az elnökség
szeretné segíteni az elnökségi tagokat és a klubokat ezért szeretné támogatni azokat
akik sokat dolgoztak a szövetségben. Ehhez 150 ezer forint összeget szeretne
felhasználni, amelyet azoknak adnák elsősorban verseny támogatásként, akik plusz
tevékenységet végeztek.
A közgyűlés a kérést egyhangúlag megszavazta az összeg felhasználásának utólagos
közzétételével.
Kelt Kecskeméten, 2012. 04.14.
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Jegyzőkönyvet vezette:

Koczián János sk, Dr. Csikány József sk

Miklós Attila sk
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