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MSZÚOSZ Elnökségi ülés

JEGYZŐKÖNYV
A jegyzőkönyv a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MszÚOSz) elnökségi ülésén készült.
Az MszÚOSz elnökségi ülésének időpontja 2011.12.03. 13:30.
Helyszíne 1116 Budapest Kondorosi út 14. Nyéki Imre uszoda iroda helyisége.
A jegyzőkönyvet Miklós Attila vezette és Kancsó János ellenjegyezte.
Az MSzÚOSz elnökségi ülésén jelen vannak: Csaba László, Dr. Nagy Norbert, Dr. Csikány József, Kancsó
János, Gergely Ildikó és Miklós Attila.
Megállapítottuk, hogy az MSzÚOSz elnökségéből 6 (hat) fő van jelen, tehát az elnökségi ülés
határozatképes.
Az elnökségi ülés napirendje az előzetesen kiküldött értesítő szerint a következő:
1. A szenior úszók versenyszabályzatának megvitatása
2. A jövő évi (2012) regisztrációs díjak és tagdíj befizetések rendjének megvitatása
3. A MÚSZ versenyrendező program részleges átvételének megbeszélése
4. Közgyűlés időpontjának kitűzése
5. Egyebek
A napirendből az idő szűkössége miatt a napirendi pontok sorrendjén változtattak így először az Egyebek
pontot tárgyalták meg.

5. Egyebek
5.1. Gergely Ildikó tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a 2011-es MszÚOSz pályázatot lezárták.
Három helyszín Békéscsaba, Csongrád és Szentes részesült belőle, mivel ezen helyszínek programjai
életmódváltó programokkal bővültek.
5.2 Új EU-s támogatású pályázat benyújtására van mód. Ennek határideje 2012. február 1.
Résztvevők: Temesvár, Resicabánya, Kassa és Eindhoven. Amennyiben sikeres kezdete 2012.
augusztus és 2013-ban a szenior EB-n fejeződne be. Az önrészt a pályázat befejezésekor kell
bemutatni. A pályázat témája „2012 az aktív időskor éve”.
5.3. Dr. Nagy Norbert beszámolója szerint 120 ezer Ft/év a könyvelői költség, mely szerződés
bármikor felmondható.
Elnökségi határozat száma: 12/2011 A Schmidt és Simon könyvelő és könyvvizsgáló Kft-t bízzuk
meg a könyveléssel. A határozatot egyhangú szavazással elfogadták.
5.4. Kancsó János kérdése szerint a szenior úszást országos médiában népszerűsíteni kellene.
Dr. Nagy Norbert a 2012-től hatályos új Sporttörvény elfogadása utánra halasztaná ennek a
kérdésnek a megválaszolását. Az új törvény alapján előfordulhat, hogy az MSzÚOSz a MÚSZ alá fog
tartozni.
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3.A MÚSZ versenyrendezői program részleges átvétele
Elnökségi határozat száma: 13/2011 az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a MÚSZ
versenyrendezői programját, melyet ingyenes használatra kaptunk átvesszük és felhatalmazza
Csaba Lászlót és Dr. Nagy Norbertet, hogy a megállapodást aláírja.

2.A 2012-es évi regisztrációs díj és tagsági díj fizetési rendje
A tájékoztató alapján a szövetség tagegyesületeinek a státusát vizsgáltuk meg. Ezek alapján hozzuk
meg a következő határozatot
Elnökségi határozat száma: 14/2011 a Dombóvár (14) és Széchy SE (19) tagsági viszonya
megszűnik.
A 2012-es regisztrációs díj és tagdíj fizetési rendje kapcsán Pólyáné Téli Éva írásban benyújtott
javaslata alapján a következő határozatot hoztuk, mely a fizetési időszak végét módosítja az előbbi
határozathoz képest:
Elnökségi határozat száma: 15/2011 a regisztrációs díj és tagsági díj 2011. december 1. és 2012
január 15. között fizethető. Ezt a határozatot külön is közzé kell tenni felhívásként az MszÚOSz
honlapon. Az adatszolgáltatási listát Pólyáné Téli Éva e-mailben vagy levélben is küldje meg az
egyesületek vezetőinek.

1.Szenior úszók versenyszabályzatának megvitatása
A versenyszabályzathoz több írásos javaslat, vélemény és javítás érkezett Kancsó János, Csaba
László, Dr. Nagy Norbert és Sass Katalin részéről. Ezek egy részét helyben javítottuk. A szenior úszók
szabályzatának javasolt módosításai után megvitatásra fog kerülni. A javítások átvezetését Miklós
Attila végzi.

4.Évi rendes közgyűlés időpontja
Az évi rendes közgyűlést a 2012.04.13-15-ei OB- idejére tervezzük. A pontos időpontot és helyszínt
közöljük.
Kelt: Budapesten, 2012.12.03.
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