Jegyzőkönyv

MSZÚOSZ Elnökségi Ülés

JEGYZŐKÖNYV
A jegyzőkönyv a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MSzÚOSz)
elnökségi ülésén készült. Az MSZÚOSZ elnökségi ülésének időpontja 2014.03.06.
17:00 óra, helyszíne 1027 Budapest, Vitéz utca 5-7 I. emelet 7., a Nagy ügyvédi iroda
helyisége. A jegyzőkönyvet vezette Miklós Attila. Ellenjegyezte dr. nagy Norbert.
Az MSzÚOSz elnökségi ülésén jelen vannak az elnökség részéről Csaba László, dr.
Nagy Norbert, dr. Csikány József, Miklós Attila.
Megállapítottuk, hogy az MSZÚOSZ elnökségéből négy fő van jelen, tehát az
elnökségi ülés határozatképes.
Az elnökségi ülés napirendje a meghívóban meghirdetett:
1. A 2013. évet záró évi rendes közgyűlés előkészítése, napirendi pontok
megtárgyalása.
2. Az új PTK hatálybalépése miatt szükséges Alapszabály módosítás
megtárgyalása.
3. A 2014. évi tagdíjak és regisztrációs díjak alakulása.
4. Tagfelvételi és évközi átigazolási kérelmek elbírálása.
5. Egyebek.
Csaba László: Első napirendi ponttal kapcsolatban javasolja, hogy az éves rendes
közgyűlsét 2014.04.12-én szombaton 10.00 órakor tartsuk 2440 Százhalombatta
Kodály Zoltán sétány Kiss László sport uszoda egyik helyiségében.
Dr. Nagy Norbert: Az első napirendi pont, a 2013.as évet záró rendes közgyűlés
napirendi pontjai a tavalyi közgyűlésen is alkalmazott sorrendben legyenek
megállapítva.
Javasolt napirendi pontok:
1. Elnökség beszámolója a 2013-a évről
2. Felügyelő bizottság beszámolója
3. Elnökség javaslata a beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról
4. Alapszabály módosítás az új Ptk hatályba lépésének következtében
5. Tgdíjak és regisztrációs díjak
6. Egyebek
Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyűlést 2014.04.12 11.00 azoonos
helyszínen tartjuk meg. A közgyűlésen megtárgyalandó anyagokat 2014.04.01-ig a
honlapon közzé tesszük.
Dr. Nagy Norbert: A második napirendi pont a Ptk módosítását fel kell tenni a
honlapra, mert minden egyesülere, szövetségre érvényes. Gergely Ildikó küldött egy jó
összefoglalót a minket érintő változásoktól.
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Csaba László: Az elnökség megbízza dr. Nagy Norbertet, hogy a szövetség
alapszabályát módosítsa 2014.04.01-ig és a módosított alapszabály javaslatot a
honlapon tegye közzé.
Csaba László: A harmadik napirendi pontban megtárgyaltuk Pólyáné Téli Éva
nyilvántartását a regisztrációs díjakról. Az összesítő táblázatot és a részletes
regisztrációs listát a honlapon tegyük közzé.
Csaba László: Negyedik napirendi pontban javasolja a Rév és Társai és a Spuri Futó
és Triatlon Sportklub felvételét a szövetségbe. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a
következő határozatot EH 2/2014 Rév és Társai és a Spuri Futó és Triatlon Sportklub
felvételét a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségébe.
Az Egyebek pontban az elnökségi tagok írásbeli szavazata alapján öt igen, egy nem
és egy nem szavazó elnökségi tag úgy döntött, hogy EH 1/2014 határozatot hozza: a
százhalombattai rövid pályás országos bajnokságot a 100 ezer Ft összeggel támogatja.
Budapest 2014.04.06
Ellenjegyezte
Dr. Nagy Norbet sk.
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Vezette
Miklós Attila sk.
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