Jegyzőkönyv

MSZÚOSZ Elnökségi Ülés

JEGYZŐKÖNYV
A jegyzőkönyv a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MSzÚOSz) elnökségi
ülésén készült. Az MSZÚOSZ elnökségi ülését 2020. szeptember 05-én, szombaton,
10:00 órakor, a 6640 Csongrád, Dob utca 4-6. szám alatt a Csongrádi és gyógyfürdő
strand területén tartottuk.
A jegyzőkönyvet vezette Miklós Attila ellenjegyezte Gergely Ildikó.
Az MSzÚOSz elnökségi ülésén jelen vannak az elnökség részéről Dr. Nagy Norbert,
Pólyáné Téli Éva, Miklós Attila, Gergely Ildikó.
Megállapítottuk, hogy az MSZÚOSZ elnökségéből 5 fő van jelen, tehát az elnökségi
ülés határozatképes.
Az elnökségi ülés napirendje:
1. Elnökség beszámolója a 2019 évről.
2. A Felügyelő Bizottság beszámolója.
3. Az elnökség javaslata a 2019. évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés
elfogadására.
4. Az elnökség az ülést követő tisztújító közgyűlés előtt lemond a megbízásáról.
Dr. Nagy Norbert: Az elnökségi ülést megnyitom. A jegyzőkönyv vezetésére
felkérem Miklós Attilát a jegyzőkönyv ellenjegyzésére Gergely Ildikót.
Miklós Attila: A napirendi pontok előtt egy adminisztratív döntést kell hoznunk. A
Pécs_Baranyai Szenior ÚVC (16 kód) év elején bejelentette a megszűnését. Az
egyesület törlésre került ezért az MSZUOSZ nyilvántartásából is törölnünk kell.
EH: 6/2020 A Pécs_Baranyai Szenior ÚVC (16 kód) egyesület tagsági viszonya
megszűnt az Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségében.
Dr. Nagy Norbert: Az elnökségi beszámolót a 2019-es évre megküldtem az
elnökségek, javaslom az elfogadását.
EH: 7/2020 Az elnökség egyhangúlag megszavazta az elnökségi beszámolót 2019-es
évre és javasolja a közgyűlés elé terjesztést.
Dr. Nagy Norbert: Kérjük Pappné dr. Marik Saroltát ismertesse a felügyelő bizottsági
beszámolót.
Pappné dr. Marik Sarolta: A beszámolót megküldtem e mailben az eredeti aláírt
példányt az elnökségi jegyzőkönyvhöz csatoljuk. A beszámolót a honlapon kérem
közzé tenni.

1

Dátum: 2020.09.05. Helyszín: 6640 Csongrád, Dob utca 4-6. szám strand

Jegyzőkönyv

MSZÚOSZ Elnökségi Ülés

EH: 8/2020 Az elnökség a felügyelőbizottság jelentését elfogadta és javasolja a
közgyűlés elé terjesztését.
Dr. Nagy Norbert: Javaslom az elnökség beszámolójának elfogadását.
EH: 9/2020 Az elnökség egyhangúlag elfogadta a beszámolót és javasolja az
előterjesztését a közgyűlés elé.
Dr. Nagy Norbert: Az elnökség levélben fogja felkérni a Swim Life Sport kft (64-es
kód) és az újonnan bejegyzett Swim Life egyesületet (amely néven eredetileg a 64-es
kódú jelenleg tag egyesület eredetileg megalakult) a jogi státust rendezzék. Két
hasonló nevű eredetileg egymás jogutódjaként létrejött egyesület a nyilvántartásban
nehézséget okoz.
Dr. Nagy Norbert: Az elnökség öt éves megbízása már 2020 májusában megszűnt
volna, de tekintettel a járványhelyzetre szeptember 30-ig minden szervezet halasztást
kapott a közgyűlés összehívására. Köszönöm az elnökségi tagok öt éves munkáját!

Csongrád, 2020.09.05

2

Hitelesítő

Jegyzőkönyvet vezette

Gergely Ildikó sk.

Miklós Attila sk.

Dátum: 2020.09.05. Helyszín: 6640 Csongrád, Dob utca 4-6. szám strand

