Jegyzőkönyv

MSZÚOSZ Elnökségi Ülés

JEGYZŐKÖNYV
A jegyzőkönyv a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MSzÚOSz)
elnökségi ülésén készült. Az MSZÚOSZ elnökségi ülésének időpontja 2014.11.08.
17:45, helyszíne 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre utca 1., Gyarmati Dezső
sportuszoda helyisége. A jegyzőkönyvet vezette Miklós Attila Ellenjegyezte Kancsó
János.
Az MSzÚOSz elnökségi ülésén jelen vannak az elnökség részéről Csaba László,
Pólyáné Téli Éva, Csikány József, Gergely Ildikó, Kancsó János, Miklós Attila.
Megállapítottuk, hogy az MSZÚOSZ elnökségéből 6 (hat) fő van jelen, tehát az
elnökségi ülés határozatképes.
Az elnökségi ülés napirendje:
1. Szavazás a 2014-ben versenyt rendezők által a 70 év fölötti versenyzőknek
adott két egyéni rajt illetve a 280 év fölötti váltók kedvezményének
visszatérítéséről a szövetség részéről
2. A 2015. évi Duna Kupa szervezése kapcsán felmerült javaslatok
3. Egyesület felvétele az MSZUOSZ-be (Miskolc VSC és BVSC)
4. Csaba László tájékoztatója a szövetség aktuális pénzügyi helyzetéről (bank,

támogatások, pályázatok, kintlévőségek, stb.)
5.

Egyebek

Csaba László: Megnyitom az elnökségi ülést. A napirendi pontok sorrendjét
megváltoztatjuk. A 3. napirendi pontról javaslom a szavazást.
EH 13/2014. A Miskolci VSC és a BVSC egyesületeket felvettük a szövetségbe.
Csaba László: A 4. pontban foglaltak szerint az elnökségnek a szövetség pénzügyi
helyzetét ismertetem. Egy évben 320 ezer Ft az egyesületi tagdíj 500 ezer a
regisztrációs díj. 800 ezer Ft a teljes bevétel. A támogatás eddig amit idén kiosztott az
elnökség 570 ezer Ft volt. Tehát még 200 ezer forintról dönthetünk idei évre. Ez nem
azt jelenti, hogy ennyi pénze van a szövetségnek. Jelenleg 734 214 Ft az egyenlegünk
és közben megérkezett a 438 ezer Ft. Ehhez kapcsolódik a beszámoló a pályázatokról.
Gergely Ildikó: Az utó finanszírozott pályázatoknál a beszámolót, ha visszadobják,
hiánypótlás szükséges. Most második körös hiánypótlást adtunk be. A maradék összeg
november végéig kapjuk meg.
Csaba László: Ha nem kapjátok meg mi a megoldás?
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Gergely Ildikó: Az összeget, ami már hátravan 100 ezer Ft 2014. december 1-jéig
utalni fogjuk. A szövetség pályázatai nem voltak sikeresek. Formai hiba miatt a MOB
két pályázatot nem fogadott be. A NEA pályázatot elfogadták, de nem nyertünk
összeget.
Csaba László: Az 1. napirendi ponttal kapcsolatban. Jelenleg 1,1 millió Ft van. Nem
kellene szétosztani a pályázatok miatt. A felmerült javaslatokat nem tudjuk támogatni.
Miklós Attila összefoglalta a javasolt támogatásokat melyek a jegyzőkönyv
mellékletében olvashatók.
Javaslom, hogy a 70 éven felüliek támogatását ne szavazzuk meg. Ez nem jelenti azt,
hogy a jövő években nem lesz ilyen. Javaslom, hogy amennyiben van rá forrás a
jövőben meg lesz a támogatás.
Az elnökség 5 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
A „Duna kupa” úszóverseny különdíjak vásárlásával támogatjuk. Öt különdíjat
vásárolnánk.
Az egyebekkel kapcsolatban. Kazany-ban rendezendő VB-ről. Téli Éva ismerteti a
javaslatát.
Téli Éva: Javaslat, hogy Törökbálinton beszéljünk a kazanyi részvételről.
Csikány József: 16 világversenyen vettem részt a saját társaságommal utazunk. Ha
valaki velem jön elfogadja a feltételeket.
Miklós Attila: A szenior egyesületek honlapjával kapcsolatban mi a döntés a javaslatomról?
Csaba László: Javasoljuk megkérdezni mely egyesületeknek lenne szüksége a
honlapra. Az elnökség egyhangúlag megszavazta. Törökbálintra gyűjtsük össze kiknek
kellene a honlap. Az elnökségi ülést lezárom.
2014.11.08. Hódmezővásárhely
Ellenjegyezte
Kancsó János sk
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Melléklet:
Miklós Attila javaslatai a 2014.11.08-ai hódmezővásárhelyi elnökségi napirendi
pontjaival kapcsolatban.
1. A 70 év feletti versenyzők két egyéni rajt kedvezményét illetve, ha a váltóra
is volt kedvezmény akkor a 280+ váltókra összesítettem a következő
versenyekre
70 év feletti (2 rajt)
Gyula (január)
Békéscsaba
Szentes
Tótkomlós
Gyula (augusztus)
Eger
Szarvas
Hódmezővásárhely

Váltó
37
59
57
22
92
72
32

0
6
4
6
17
0
2

Ft
22200
42600
39000
20400
75600
43200
21600
0
264600

Hódmezővásárhely (november) folyamatban van Összesen kb. 310 ezer Ft
lenne.
A százhalombattai és a hódmezővásárhelyi OB-t külön támogattuk!
2. - mennyivel tudja támogatni az MSZÚOSZ a Duna Kupa rendezését?
- az OB külön érmet kap vagy nem? (hajlok arra, hogy nem, mert egy
teljesítményért nem jár két érem, ha valaki első háromban van viszont, aki nem
áll dobogóra az sajátos eset. Nehéz ugyanakkor követni ezt a kiosztást. Az OB
nyilvántartást követem az adatfeldolgozásban tehát a bajnoki címet nyilván
tartjuk)
- pályázatok keresésében segíthetünk, de a szövetség még nem nyert soha olyan
pályázatot, amivel versenyt lehet támogatni. Ez azt jelenti, hogy működési
pályázatokat nyertünk. A pályázat elkészítésben természetesen segítünk.
- a versenykiírást elküldtük Szabó Tündének remélem a LEN-hez is eljut. A
külföldiekkel a kapcsolatot én tartom és igyekszem folyamatosan tájékoztatni
őket. Ahogy közeledünk a versenyhez, több lépésben, majd egyre részletesebb
anyagot küldünk (programokkal stb). Most először az volt a fontos, hogy a
versenynaptáruk összeállításában vegyék figyelembe
5.Egyebek
5.1. Ötlet szinten felvetném annak a lehetőségét, hogy amennyiben azok az
egyesületek, amelyeknek nincs honlapjuk és igényelnék ezt, akkor a szövetség
regisztrálhatna egy domain területet pl. „szenioruszas” néven melynek egy éves
költségére egy ajánlat 4000 Ft/2 év regisztráció 10 GByte területtel kb 30 ezer Ft.
Azaz összesen 34 ezer Ft lenne 2015- ben ezután második évben 30 ezer, harmadik
évtől jelen áron 32 ezer Ft/év. A szövetség ingyen adná a tárterületet minden
egyesületnek és ha kérik ingyen elkészítenénk egy honlapot, amelyhez az anyagok
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frissítését az adott egyesület végezné el vagy kérésre frissítenénk nekik
természetesen ugyanúgy ingyen azaz társadalmi munkában. Amennyiben a
szövetség elviekben felvállalná ezt a költséget meg kellene kérdezni az
egyesületeket van-e ilyen igény és annak alapján döntenénk. Ezt a felmérést a
decemberi versenyig lehetne elvégezni és Törökbálinton hozhatnánk döntést az
igények felmérése után. A honlapok így 2015. január 1-vel indulhatnának. A
szenior úszás népszerűsítésére ez használható felületet adna az egyesületek
számára. Természetesen a Facebook ingyenes és megfelelő eszköz erre a célra
még, ha nem is mindenben azonos felület egy honlaphoz hasonlítva. Különösen a
fiatalabb versenyzők kedvelik ezt a közösségi kapcsolat lehetőséget.
5.2 Az előző elnökségi ülésen Hódmezővásárhelyen hoztuk ezt a határozatot:
„10/2015 Nem döntünk a versenyzők támogatásáról csak a VB után az eredmények
és a lehetőségek ismeretében.”
A döntést elősegítendő a következő számításokat végeztem:
Amennyiben a nevezési díjat fizetnénk vissza minden egyéni számra, az érmes
versenyzőknek (az elmúlt években erre volt már példa) ez a következő
versenyzőket érintené: Csikány József, Csikány Csilla, Marosi Melinda, Márton
István, Mihály István, Nagy Erzsébet Éva a váltó érmesek Balla Zoltán, Miskovicz
Zsuzsanna, Molnár Zsuzsanna, Somlai Gábor. A nevezést a következő összegek
alapján számoltam (1 kanadai dollár ~215 Ft) Alap díj 13295 Ft (65 CAD) egy
számban a nevezési díj 3225 Ft (15 CAD)

Név
Balla Zoltán
Csikány Csilla
Csikány József
Marosi Melinda
Márton István
Mihály István
Miskovicz Zsuzsa
Molnár Zsuzsanna
Nagy Erzsébet Éva
Somlai Gábor

Egyéni rajt
2
1
3
4
3
4
1
1
3
2

nevezési
összeg
20425
17200
23650
26875
23650
26875
17200
17200
23650
20425
217150

- A 5.2 es ponttal kapcsolatban megjegyezném, hogy Balajti Zoltán felvetése
alapján, talán jobb volna a FINA és LEN ranglista első 10 helyezett
versenyzőket is jutalmazni. Ezt a legutóbb elnökségi ülésen is felvetettem.
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Amennyiben ezt a jutalmazást is vállalná a szövetség, akkor azt javaslom a
TOP10 helyezett versenyzőknek a hazai verseny rajtjait 10 rajt erejéig vállalja
át a szövetség. Azaz 6 ezer Ft/ versenyző lenne a támogatás és a kluboknak
utalnánk. A tavalyi 2013-as évi ranglista alapján kb. 30 versenyzőt érintene,
aminek az összege kb. 180 ezer Ft lenne. Ez 2015 márciusában derülne ki
pontosan kit érint.
Laci kérte összesítsem milyen összeg lenne éves bontásban (2014-2015) a fenti
javaslat összesen. Jövőre 2015 áprilisban letelik az 5 év amelyre a jelenlegi
elnökség megbízása szól. Jó lenne figyelni arra, hogy a jövő évi kiadásunk a
jövőre az idei záró összeg és a jövő évi tagdíj valamint regisztrációs díj
összegének kb 1/3 -át tegye ki annál ne legyen több.
Összes költség számítása 2014-2015

2014
VB érmesek egyéni nevezési díja
70 éven felüliek nevezési díj kedvezmény megtérítése kb!

217 150
310 000
527 150

2015
Duna Kupa támogatás
FINA LEN TOP10 helyezettek 10 belföldi rajtjának költsége
Domain regisztráció és tárterület bérlése egyesületeknek
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300 000
180 000
34 000
514 000
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