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JEGYZŐKÖNYV
A jegyzőkönyv a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MSzÚOSz) elnökségi
ülésén készült. Az MSZÚOSZ elnökségi ülésének időpontja 2013.11.15. 19:00 óra,
helyszíne 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre utca 1 Gyarmati Dezső uszoda emeleti
aulájában.
A jegyzőkönyvet vezette Miklós Attila ellenjegyezte dr. Nagy Norbert.
Az MSzÚOSz elnökségi ülésén jelen vannak az elnökség részéről Csaba László,
Pólyáné Téli Éva, dr. Nagy Norbert, dr. Csikány József, Kancsó János, Miklós Attila.
Megállapítottuk, hogy az MSZÚOSZ elnökségéből hat fő van jelen, tehát az elnökségi
ülés határozatképes.
Dr. Nagy Norbert: A veszprémi klub nem lehet VUK csak Veszprémi Úszó Klub,
mert Százhalombatta már használja et a nevet.
EH: 18/2013 A veszprémi Úszó Klubot felvettük egyhangúlag, megszavazva a
csatlakozásukat.
Dr. Nagy Norbert: A 2014-es OB legyen három vagy két napos?
EH: 19/2013 A 2014-es fedett pályás hosszú medencés OB legyen három napos
azzal a kikötéssel, hogy első napon 800 gyors és 400 vegyes kerül megrendezésre.
Hódmezővásárhely, 2013.11.15
Ellenjegyezte: Dr. Nagy Norbert sk

Vezette. Miklós Attila sk

KIEGÉSZÍTÉS
Két időközben felmerült és az elnökségi ülés alatt még el nem dönthető ügyben az
elnökség által a formális ülés lezárása után, egyhangú szavazással hozott határozatok:
EH: 20/2013 A 2013-as eindhoveni Európa bajnokság és a torinoi szenior világjátékok
győzteseit és érmeseit valamint a legjobb szenior úszó címet elnyert versenyzők közül
a versenyen jelen lévőket az elnökség meghívja a hódmezővásárhelyi országos
bajnokság második napján rendezendő közös vacsorára.
A 20/2013-as. határozatot az elnökség részéről Csaba László, Pólyáné Téli Éva,
Kancsó János és Miklós Attila szavazták meg
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EH: 21/2013 Vasárnap 2013. 11. 17-én a Gergely Ildikó javaslata alapján az
elnökség e mailben egyhangúlag megszavazta, hogy azok az egyesületek amelyek
nem rendezik egy adott évben a szövetség közgyűlésen megszavazott tagdíj és
regisztrációs

díj

befizetését,

az

egyesület

tagjaira

vonatkozó

adatközlési

kötelezettségüket az elnökség által kiírt, közzétett határidőig vagy a pályázatokból a
szövetségtől kapott pénzösszeg számlázását nem hajtotta végre a könyvelés szabályai
szerint, a tárgy évet követő két évig nem részesülhet a szövetség által pályázatokon
kapott összegből.
A 21/2013-as határozatot az elnökség részéről Csaba László, Nagy Norbert,
Pólyáné Téli Éva, Gergely Ildikó, Kancsó János és Miklós Attila e mailben
szavazták meg.
Hódmezővásárhely, 2013.11.16-17

A jegyzőkönyvet kiegészítette
Miklós Attila sk
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