Jegyzőkönyv

MSzÚOSz Elnökségi ülés

JEGYZŐKÖNYV
A jegyzőkönyv a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MSzÚOSz) elnökségi
ülésén készült. Az MSZÚOSZ elnökségi ülésének időpontja 2012.12.08. 17:25 óra,
helyszíne 2440 Százhalombatta, Kodály Z. sétány 3 Kiss László Sportuszoda VIP
helyisége.
A jegyzőkönyvet vezette Miklós Attila ellenjegyezte Dr. Nagy Norbert
Az MSzÚOSz elnökségi ülésén jelen vannak Csaba László, Dr. Nagy Norbert,
Pólyáné Téli Éva, Dr. Csikány József, Gergely Ildikó, 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 Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége és a Dimenzió Kölcsönös
Biztosító és Önsegélyező Egyesület között létrejött támogatási szerződés
ismertetése, teendők megvitatása, döntés a támogatás felhasználásáról.
2. Beszámoló a nyertes pályázatokról, döntés a teendőkről.
3. Tájékoztató 2013-as szenior EB-ről, szervezési kérdések megvitatása.
4. Tagfelvétel.
5. Egyebek
Csaba László: Az elnökségi gyűlést megnyitom. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes. Felkérem Dr. Nagy Norbertet és Miklós Attilát, hogy tájékoztassa
az ülés résztvevőit a szponzori szerződésről. Ugyanakkor javaslom, hogy a szponzori
összegből a 2013-as országos bajnokságokat támogassuk. Kolonics Krisztián a
három napos versenyt csak nagyobb támogatással tudja vállalni.
Dr. Nagy Norbert: Ősszel vettük fel a kapcsolatot a Dimenzió biztosító
egyesülettel. Évi 720 000 forinttal támogatja a szenior úszó szövetséget. Az összeg
szabadon felhasználható. A szponzor kéri, hogy a reklámhordozója jelenjen meg a
versenyeken, a honlapunkon jelenjen meg a Dimenzió embléma a rájuk mutató
linkkel és egy verseny legyen Dimenzió kupa. A technikai részleteket Miklós Attila
rendezte a Dimenzió biztosítóval.
Csaba László: Aláírtuk a szerződést és a pénz átutalását várjuk.
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Dr. Nagy Norbert: Jobb lenne a pénzt jövőre megkapni az ÁFA miatt. Kérdés az
összeg felhasználása. Miklós Attila készített egy elméleti megközelítést a lehetséges
felosztásról.
Pólyáné Téli Éva: Volt szó róla a szarvasi elnökségi ülésen.
Csaba László: A 2014-es budapesti verseny rendezésére küldött egy javaslatot Dr.
Menyhárt Zsolt. A 2014-es évre nem tudunk költségvetést megszavazni. A szarvasi
elnökségi ülésen döntöttünk, hogy a 2013-ban rendezendő három Országos
Bajnokságot 200-200 ezer forinttal támogatnánk. Amennyiben megszavaznánk
Kolonics Krisztiánt tájékoztatjuk. Meg kellene fontolni az érmek vásárlását a
szövetség részéről.
Dr. Csikány József: A

legegyszerűbb pénzt adni. Egyszerűbb megoldani az

elszámolást.
Csaba László: Kérem a résztvevőket szavazzanak a szenior 2013-as OB-k
támogatásáról. Egyhangúlag megszavazták. Elnökségi határozat 8/2012 a három OBt 200-200 ezer forinttal támogatjuk azzal a kikötéssel, hogy a szponzori szerződésben
vállalt szövetségi kötelezettséget teljesítse. A támogatásért a szövetség kiköti az
egyéni nevezési díj 600 Ft, a váltó nevezési díja 1200 Ft lehet.
Dr. Nagy Norbert: A Dimenzió Biztosító Egyesülettel kapcsolatban minden írásban
történjen. A képeket levélben küldjük át.
Csaba László: Felkérem Gergely Ildikót tájékoztasson a pályázatokról.
Gergely Ildikó: Az egyesületek küldjék meg a létszám statisztikát. Fényképes
igazolványokhoz kötik a versenyzést. El kell dönteni, hogy kell-e versenyengedély.
A sporttörvény szerint az amatőr sportolóknak 18 év fölött nem kell
versenyengedély. A statisztikát el kell küldeni 2013.01.15-ig.
Pólyáné Téli Éva: Az egyesületek nem jelentették a létszámot és vannak
egyesületek amelyek nem fizették a hátralékot.
Gergely Ildikó: Az összes pályázatból 1,3 millió forint futott be. Márciusra
nyilvánvaló lesz a jövő évi keret, de az ideit el kell költeni. Egy lehetőséget a
felosztásra elkészítettem. A NEA molinó elkészítésére 14 ezer forintot fordítunk.
Minden verseny úgy lesz meghirdetve, hogy az egészségvédelmet népszerűsítjük a
versenyen.
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Dr. Csikány József: A felosztásban szereplő tréningeket egyeztetni kell a verseny
rendezőivel. Az erre a célra félretett 3x4500 forint rendben van.. Az egészségügyi
szolgáltatás milyen helyeken van?
Gergely Ildikó: Én szedem össze a számlákat és utána utalom az összeget. A
legrosszabb esetben, ha a versenyrendezők nem élnek a lehetőséggel. elkölti a
szövetség az összeget.
Dr. Csikány József: A nevezési díj felosztása mit jelent?
Gergely Ildikó: Nem tudtam dönteni az egyesületek költség felosztásán. Ez
összesen 400 ezer forint.
Dr. Csikány József. A 70 év fölöttiek nevezési kompenzációja a rendezők felé
rendben van. Mit lehet fedezni a riccionei VB költségeiből?
Gergely Ildikó: Hétfőm értesítjük az egyesületeket, hogy a részvétel alapján
utalunk.
Csaba László: Kérem az összeg felosztásról szavazzunk. A felosztást elfogadja az
elnökség.
Gergely Ildikó: Kiküldetési rendelvénnyel lehet elszámolni a gyulai utat. Szállítási
költséget lehet elszámolni. A 3. napirendi pontban szereplő 2013-as EB
tájékoztatással kapcsolatban Szarvason kértünk egy ajánlatot.
Csaba László: Van egy jobb ajánlat ami a honlapunkon megtekinthető. Az
egyesületek innek tájékozódhatnak a szállás szervezéséről. Most azon dolgozunk,
hogy Eindhovenben együtt legyen a csapat.
Dr. Csikány József: Mikor lesz meg az ajánlat?
Csaba László: Januárra lesz ajánlat több lehetőséggel. Leszervezi és lefoglalja a
helyeket. Kb 50 fővel terveznek.
Gergely Ildikó: Én 75 fővel terveztem a nevezési díjat. Eddig 7 EURO volt a
nevezés.
Dr. Csikány József: Januárra kellene egy pontos adat a nevezésre
Csaba László: A napiren 4. pontja egy új tag egyesület felvétele.
Dr. Nagy Norbert: Megkaptam az alapító okiratot.
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Csaba László: Szavazást kérek a Pécsi Vital Yacca Szenior Úszó Klub
csatlakozásáról. A 9/2012-es elnökségi határozat: mindenki megszavazta a Pécsi
Vital Yacca Szenior Úszó Klub csatlakozását.
Kelt: Százhalombatta, 2012.12.08
A jegyzőkönyvet vezette: Miklós Attila aláírás sk.
A jegyzőkönyvet ellenjegyezte: Dr. Nagy Norbert aláírás sk.
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