Jegyzőkönyv

MSZÚOSZ Elnökségi Ülés

JEGYZŐKÖNYV

A jegyzőkönyv a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MSzÚOSz)
elnökségi ülésén készült. Az MSZÚOSZ elnökségi ülésének időpontja 2019.04.13.
13:00, helyszíne 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 7. Tüske uszoda helyisége. A
jegyzőkönyvet vezette Miklós Attila. Ellenjegyezte Pólyáné Téli Éva.
Az MSzÚOSz elnökségi ülésén jelen vannak az elnökség részéről Dr. Nagy Norbert,
Pólyáné Téli Éva, Miklós Attila, Dr. Csikány József. A felügyelő bizottság részéről
Pappné dr. Marik Sarolta van jelen.
Megállapítottuk, hogy az MSZÚOSZ elnökségéből négy fő van jelen, tehát az
elnökségi ülés határozatképes.
Dr. Nagy Norbert: Az elnökségi ülést megnyitom a jegyzőkönyv vezetésére felkérem
Miklós Attilát az ellenjegyzésre Pólyáné Téli Évát. Az elnökségi ülés a elnökségi ülés
napirendje a meghívóban kiküldöttek szerint.
1.

Az elnökség beszámolója a 2018. évi munkájáról

2.

A felügyelő bizottság beszámolója

3.

Az elnökség javaslata a 2018-ik évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadására

4.

A 2018. évi közhasznúsági jelentés elfogadása

5.

A 2019. évi tagsági és regisztrációs díjak alakulása

6.
7.

Elvi egyeztetés 2020-as versenyprogram kialakításáról a Budapest-Balatonfüred
EB okán
Egyebek

Dr. Nagy Norbert: A sorrenden annyit változtatnánk, hogy a Megathlon SE kérelmét
a szövetséghez csatlakozásra javaslom elfogadni mivel az V. Duna kupán már
indulhattak a versenyzőik és előre jeleztük feléjük, hogy a törvényi és az MSZUOSZ
szabályzati feltételeknek eleget tettek. Megállapítom, hogy az elnökség az egyesület
felvételét egyhangúlag elfogadta.
EH: 2/2019 A Megathlon SE felvételét a szövetségbe az elnökség egyhangúlag
megszavazta.
Dr. Nagy Norbert: Az elnökség beszámolójában a 2018-as évről elmondhatjuk, hogy
a 2017-es hazai VB után eredményesen szerepeltek a szenior úszók a kranji EB-n is.
Összesen 74 egyéni és váltó érmet szerzett 51 szenior úszó. Igaz a regisztrált úszók
száma csökkent, de várhatólag a jövő évi budapesti EB-re újra sokan fognak
csatlakozni az egyesületekhez. A tavalyi évben a gazdálkodásunkat a felügyelő
bizottság megvizsgálta és elfogadásra ajánlotta.
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Pappné dr. Marik Sarolta: A szövetség mérlege a törvényi és formai követelményeknek megfelel. A regisztrált versenyzők szám a 2017-es hazai Vb utáni évben
kis mértékben csökkent 1057-ről 976-ra. Az egyesületek száma nőtt. A mérleggel
kapcsolatosan felhívom a figyelmet arra, hogy az idei év nem lehet veszteséges, mert
akkor jövőre nem vehet részt a szövetség pályázatokon.
Dr. Nagy Norbert: A felügyelő bizottság jelzését köszönjük és javaslom a 2018-as
beszámoló elfogadását. Megállapítom, hogy az elnökség egyhangúlag elfogadta a
beszámolót. A továbbiakban javaslom a közhasznúsági jelentés elfogadását.
Megállapítom, hogy az elnökség egyhangúlag elfogadta a közhasznúsági jelentést. Az
elnökségi ülést követően a közgyűlés elé fogjuk terjeszteni elfogadásra a beszámolót
és a közhasznúsági jelentést. Felkérem Pólyáné Téli Évát a tagdíjak befizetésének
alakulásáról számoljon be.
Pólyáné Téli Éva: A befizetésekről a kimutatást elkészítettem és folyamatosan
dolgozunk rajta, hogy az év közben csatlakozó új tagoktól befolyó összegeket
azonosítsuk, de a tagdíjak és az egy összegben befolyt regisztrációs díjak azonosítása
is gyakran problémás.
Dr. Nagy Norbert: A jövő évi hazai rendezésű felnőtt és szenior EB miatt
gondolkodni kell azon mikor történjen meg a tisztújítás az MSZUOSZ elnökség
valamint a bizottságok esetében, mivel a megbízásuk 2020-ban lejár. Mivel a
tájékoztató nyomtatvány alapján a szenior EB időpontja 2020 május 19-24 ezért a
választás lebonyolítását lehetséges előbbre kellene hozni. A szenior úszókat
tájékoztatni kellene, hogy jelentkezzenek illetve javasoljanak új tagokat az elnökségbe
és a bizottságokba is.
Miklós Attila: Javaslom tájékoztassuk a jelentkezőket a szövetségben az elnökségben
és a bizottságokban végzett feladatokról és azoknak az ellátására jelentkezzenek annak
ismeretében, hogy pontosan mik az elvárások.
Dr. Nagy Norbert: Amennyiben nincs egyéb javaslat az elnökségi ülést lezárom.
Budapest 2019.04.13
Ellenjegyezte
Pólyáné Téli Éva
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