Jegyzőkönyv

MSzÚOSz Elnökségi ülés

JEGYZŐKÖNYV
A jegyzőkönyv a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MSzÚOSz) elnökségi
ülésén készült. Az MSZÚOSZ elnökségi ülésének időpontja 2013.05.11. 11:00 óra,
helyszíne 6600 Szentes, Üdülőközpont, Csallány Gábor part 4, a strand területén a
kerthelyiségben.
A jegyzőkönyvet vezette Miklós Attila ellenjegyezte Kancsó János.
Az MSzÚOSz elnökségi ülésén jelen vannak az elnökség részéről Csaba László,
Pólyáné Téli Éva, Gergely Ildikó, Kancsó János, Miklós Attila.
Megállapítottuk, hogy az MSZÚOSZ elnökségéből 5 (öt) fő van jelen, tehát az
elnökségi ülés határozatképes.
Az elnökségi a 2013.03.12-ei kecskeméti elnökségi ülés folytatása. Az elnökségi
ülés napirendje az előzetesen kiküldött értesítő szerint a következő:
1. A Felügyelő Bizottság beszámolója
2. Az elnökség javaslata a 2012. évi beszámoló elfogadására
3. A 2012. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
4. Tájékoztató a pályázatok állásáról
5. Egyebek
Csaba László: Menyhárt Zsolt a Dimenzió Biztosító felé közbenjárt és a biztosító a
szenior úszókat támogatta ezért az elnökség javasolja, hogy 50 ezer forint
versenyzési támogatásban részesítse. Javasolom, hogy a 2013-as év kiemelt
nemzetközi versenyein való részvételre Dr. Nagy Norbert, Csaba László, Gergely
Ildikó egyesületeit (Sprint Fortuna, Budapesti Senior, Csongrádi Senior) 50-50 ezer
forint támogatásban részesítsük. Szavazzunk a megítélt támogatásról. Az elnökség
egyhangúlag megszavazta a támogatást.
EH: 7/2013 Az elnökség döntése szerint Dr. Menyhárt Zsolt, Dr. nagy Norbert,
Csaba László és Gergely Ildikó egyesületét 50-50 ezer forint versenyzési
támogatásban részesíti.
Csaba László: A közgyűlés elé terjesztjük a közhasznúsági jelentést elfogadásra. Az
éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása után tíz napon belül, de
legkésőbb május 31-ig el kell küldeni a megadott címre (OBH)
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EH: 8/2013 Az éves beszámoló és közhasznúsági jelentést Dr. Nagy Norbert tíz
napon belül elküldi a megadott címre. (OBH)
Gergely Ildikó: A 3. napirendi ponttal kapcsolatosan. A pályázatok közül egyet
várakozólistára tettek a második most van elbíráslás alatt. A mobilitás pályázatban
más módon szavaznak mint eddig. A szakmai pályázat elszámolása elkészítés alatt
van kérjük az egyesületektől a számlákat.
Csaba László: A Pénzügyőr SE belépése a szövetségbe. Rendben van az igazolások
szempontjából ezért javaslom, hogy szavazzuk meg a felvételüket.
EH: 9/2013 A Pénzügyőr SE felvételét a Magyar Szenior Úszók Országos
Szövetségébe az elnökség megszavazta.
Gergely Ildikó: Az EB nevezéssel kapcsolatos problémákat az elnökség segítsen
megoldani. A csongrádi versenyen helyben is lehet nevezni.
Csaba László: Kancsó János a múltkori (kecskeméti) közgyűlésen felvetette az
átigazolási szabályzat elfogadását.
Kancsó János: Az átigazoló személy adataival két igazolást kell kiállítani egyet
annak az egyesület részére amelyből eligazol és egyet annak ahova igazol.
EH: 10/2013 Minden átigazolásnál ki kell tölteni az átigazolási adatlapot. A
honlapon ki kell ajánlani az átigazolási formanyomtatványt. A határozat nem
befolyásolja a hatályos szabályzatban megszabott átigazolási időpontokat.

Kelt. Szentes, 2013.05.11

Ellenjegyezte

Vezette

Kancsó János sk.

Miklós Attila sk.
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