Jegyzőkönyv

MSZÚOSZ Elnökségi Ülés

JEGYZŐKÖNYV
A jegyzőkönyv a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MSZÚOSZ) elnökségi
ülésén készült. Az MSZÚOSZ elnökségi ülésének időpontja 2015. 02. 26. 16.30 óra,
helyszíne a Szövetség 1027 Budapest, Vitéz u. 5-7. I. em. 2. sz. alatti székhelye. A
jegyzőkönyvet vezette: dr. Nagy Norbert. Ellenjegyezte: Miklós Attila.
Az MSZÚOSZ elnökségi ülésén jelen vannak az elnökség részéről:
	
  

Csaba László

…...............................................

dr. Nagy Norbert

…...............................................

dr. Csikány József

…...............................................

Miklós Attila.

…...............................................

	
  

	
  

Megállapítottuk, hogy az MSZÚOSZ elnökségéből 4 fő van jelen, tehát az elnökségi
ülés határozatképes.
	
  

Az elnökségi ülés napirendje:
	
  

1. A Szombathelyi Vízművek felvétele az MSZÚOSZ-be.
2. A 2015-évi győri és a kecskeméti szenior OB anyagi támogatása az MSZÚOSZ
részéről.
3. A 2015 májusi MSZÚOSZ elnökségi és bizottsági választások előkészítése,
feladatok, ütemezés.
4. Javaslat a kazanyi VB-n a FINA meghívásra versenybírói testületi tagokra (csak
nemzetközi vizsgával rendelkező lehet).
5. A 2015 évi NEA MSZÚOSZ pályázattal kapcsolatos feladatok.
6. Egyebek.
	
  

1. napirendi pont:
Csaba László: Az elnökség átvizsgálta a Szombathelyi Vízművek felvételi kérelmét és
megállapította, hogy az Egyesület felvételének jogi akadálya ninca.
Ezt követően az elnökség egyhangúlag meghozta a
EH 1/2015. sz. Határozatot: Az elnökség a Szombathelyi Vízművek SC tagfelvételi
kérelmét elfogadva, 2015. február 26-i hatállyal felveszi tagjai közé.
2. napirendi pont:
Csaba László: Hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához, a Szövetség támogatja a hivatalosan
kiírt hosszú és rövidpályás országos bajnokságokat, melyek idén Győrben és Kecskeméten
kerülnek megrendezésre. Ennek alapján javaslom, hogy mindkét versenyt támogassa a
Szövetség 100-100 ezer forinttal.
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Ezt követően az elnökség egyhangúlag meghozta a
EH 2/2015. sz. Határozatot: Az elnökség vissza nem térítendő támogatás formájában 100100.000,-Ft összegben hozzájárul a Győrben és Kecskeméten megrendezendő országos
bajnokságok rendezéséhez.
3. napirendi pont:
Dr. Nagy Norbert: Idén 2015. május 1. napján lesz az a Közgyűlés, ahol a beszámoló és a
közhasznúsági jelentés elfogadása mellett, lebonyolításra kerül az új elnök, elnökség, FB és
egyéb bizottságok tagjainak megválasztása. Az Alapszabály 19.§ rendelkezik a választásról és
annak rendjéről. Ennek lényeges tartalma szerint a választásokat megelőzően 30 nappal kell
jelölő bizottságot felállítani. A közgyűlési meghívót 30 nappal korábban kell megküldeni.
Javaslom, hogy tegyük lehetővé a tagoknak az előzetes jelölést már március első napjaitól és a
jelölő bizottság a közgyűlést megelőző 30 napban véglegesítheti a jelöltek névsorát.
Javaslom, hogy a jelölt állításhoz csak annyit írjunk elő, hogy a jelölő adja meg a saját,
egyesülete, a jelölt nevét, a tisztsége(ke)t, amire jelöl és a jelölt e-mai címét. Egy jelöltet több
tisztségre is lehet jelölni.
Csaba László: javaslom, hogy a jelölő bizottságba válasszuk meg Dr. Lenkei Ferencet,
Kolonics Krisztiánt, Melkhun Dezsőt válasszuk meg feltéve, hogy ők a jelölést elfogadják és
a választáson jelen tudnak lenni.
Ezt követően az elnökség egyhangúlag meghozta a
EH 3/2015. sz. Határozatot: Az elnökség 2015. május 1. napjára tűzi ki azt a Közgyűlést,
ahol a beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása mellett, lebonyolításra kerül az új
elnök, elnökség, FB és egyéb bizottságok tagjainak megválasztása – tisztújító közgyűlés. Az
Alapszabály 19.§ alapján a választásokat megelőzően 30 nappal jelölő bizottságot választ az
elnökség, melynek tagjaiként Dr. Lenkei Ferencet, Kolonics Krisztiánt, Melkhun Dezsőt
javasolja az elnökség. A közgyűlési meghívót 30 nappal korábban kell megküldeni. Az
elnökség lehetővé teszi a tagoknak az előzetes jelölést már március 2. napjaitól és a jelölő
bizottság a közgyűlést megelőző 30 napban véglegesíti a jelöltek névsorát. A jelölt állításhoz
a jelölő személynek, vagy tagszervezetnek meg kell adnia a saját, egyesülete, a jelölt nevét, a
tisztsége(ke)t, amire jelöli a jelöltet és a jelölt e-mai címét. Egy jelöltet több tisztségre is lehet
jelölni.
4. napirendi pont.
Csaba László: Tájékoztatom az elnökséget, hogy a MÚSZ útján megkeresés érkezett a FINA
részéről a kazanyi VB-re versenybírói feladatok ellátására. Tekintettel arra, hogy a feladatra
kizárólag nemzetközi bírói vizsgával rendelkező személy jelölhető, ezért a Szövetség Sass
Katalin, Lázás Eszter, Lázár Rita, Erdélyi Krisztina és Virágh Katalin nevét küldte meg a
MÚSZ részére.
5. napirendi pont:
Csaba László: Tájékoztatom az elnökséget, hogy a NEA MSZUOSZ pályázattal kapcsolatos
anyagokat elküldtük Gergely Ildikó részére, aki a pályázatot összekészítette és határidőben
megküldjük a NEA részére.
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6. napirendi pont:
Csaba László: Az „Egyebek” között az elnökség nem kíván más kérdést megtárgyalni. Így az
elnökségi ülést ezennel berekesztem.
k.m.f.

…………………………………….
Csaba László elnök
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…………………………
Dr. Nagy Norbert jkv. vez.

……………………………
Miklós Attila hitelesítő
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