Jegyzőkönyv

MSZÚOSZ Elnökségi Ülés

JEGYZŐKÖNYV
A jegyzőkönyv a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MSzÚOSz)
elnökségi ülésén készült. Az MSZÚOSZ elnökségi ülésének időpontja 2019.02.23.
11:15 órakor, helyszíne 2240 Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 3. – a Városi
sportuszoda lenti bejárat melletti helyiségében.
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.
Megállapítottuk, hogy az MSZÚOSZ elnökségéből 4 (négy) fő van jelen, tehát az
elnökségi ülés határozatképes.
Az elnökségi ülés napirendje:
1. Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft csatlakozási kérelme
2. Előterjesztés a 2019-es versenyekkel kapcsolatban (Miklós Attila)
3. A szentesi május 2019.05.11-ei közgyűlés előkészítése. A 2018-as beszámoló
összeállítása
4. A 2019-es pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás.
5. Egyebek
Dr. Nagy Norbert: A jegyzőkönyv vezetésére Miklós Attilát kérem fel, ellenjegyzésre
Pólyáné téli Évát
Dr. Nagy Norbert: A befizetések vizsgálata alapján a következő azonosító számú
egyesületeket (szám szerint tizenegyet) felszólítjuk tértivevényes levélben, hogy
rendezzék a tagsági viszonyt: 62, 55, 57, 67, 80, 61, 43. 51, 48, 44 és 72. Amennyiben
nem rendezik, akkor a következő elnökségin kizárjuk ezeket az egyesületeket.
Pólyáné Téli Éva: A nagyobb tartozásokat külön vizsgáljuk és e mailben megkeressük
az egyesületeket.
Dr. Nagy Norbert:

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit kft

megfelel a feltételeknek javaslom a felvételüket a szövetségbe,
EH: 1/2019 A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit kft felvételét az
elnökség egyhangúlag megszavazta.
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Dr. Nagy Norbert: A PSN kft már 2014 óta tag, amióta hátralékot halmozott fel azt
rendezni kell. Ezért erről levélben értesítjük.
Miklós Attila: Az elnökségi tagoknak írásban elküldött javaslatomra érkezett válaszok
alapján járunk el. A javaslatokat és a teendőket a jegyzőkönyvhöz mellkelem.
Dr. Nagy Norbert:

A szentesi májusra tervezett rendes éves közgyűlésen

akadályoztatás miatt nem tudok részt venni ezért javaslom a 2019.04.13-ai Tüske
uszodában rendezendő Duna kupa első versenynapján a déli szünetben megtartani.
Az alapszabályba kell foglalni, hogy az az egyesület amelyet tagdíj nem fizetés miatt
kizárunk egy meghatározott időtartamig nem kérheti az újra csatlakozást a
szövetséghez. A kizárás a versenyzőkre nem vonatkozik. A részleteket kidologozm és
egyeztetjük az elnökségi tagokkal. A közgyűlési meghívót márcisu 11-13-ika között ki
kell küldeni.
Ha nincs más javaslat aez elnökségi ülést lezárjuk.

Százhalombatta, 2019.02.23

Ellenjegyzete

Jegyzőkönyvet vezette

Pólyáné Téli Éva sk

Miklós Attila sk

2

Dátum: 2019.02.23. Helyszín: 2240 Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 3.

Jegyzőkönyv

MSZÚOSZ Elnökségi Ülés

MELLÉKLET:

2019.02.23 Százhalombatta
Előterjesztés
1. a közgyűlés előtt a versenyszabályzatba foglaljuk, hogy amennyiben az 50
méteres medencében HP OB-n nem rendeznek 1500 méteres gyorsúszást vagy
400 vegyest (EB években nem kötelező) akkor az adott év első versenyén ahol
megrendezik OB címet ad. Erről adtunk ki közleményt, de a szabályba bele
kellene írni.
2. A postaversenyekkel kapcsolatban tavaszi 1200 méter Hajós Alfréd
versenynél dr. Rentka László kérte szerepeltessük a jövőben is édesapja 100
méteres gyorsúszó szám emlékúszását. Ez csak nekem plusz munka, de szívesen
megcsinálom tehát ez szerintem mehet, nem szükséges szabályzatba tenni ez
egy szabadidő verseny nem ranglistás. A romániai úszókkal beszéltem a
postaversenyhez ők is szívesen csatlakoznának, ez szerintem senki érdekét nem
sérti az is lehet a szerbiai és a szlovákiai versenyzőket is bevonhatjuk. A
javaslatot az elnökségi tagok támogatták.
3. az őszi 2000 méteres hosszú távú postaverseny nemzetközivé kiterjesztése
(mint a Hajós Alfréd). Az elnökség támogatja mert a sporttársak a szabadidő
sportot, a hosszú távokat és a "teljesítmény számokat" kérték számon.
4. A kérdőívben a 2020-ra javasolt a magyar szenior úszás 50 éves évfordulóval
kapcsolatos javaslatokat az alábbiakban összefoglalom és kiválasztjuk mit
érdemes egyáltalán megvizsgálni költség szempontból (dönteni majd utána
fogunk) illetve ahol nincs szinte semmi költség azokat időben meghirdethetjük
idén augusztusban, amikor a versenynaptár nagyjából, de az OB-k tekintetében
teljes körűen elkészül 2020-ra
Javaslatok a magyar szenior úszás 50 ik évfordulójának 2020 as megünneplésére
4.1. az 50 méteres számok minden 2020-as MSZUOSZ tag egyesület által
szervezett versenyen legyen külön értékelésűek. Mivel a szentesi versenyre
használom ezt a programot ezért ugyanígy minden versenyen lehetne 4x50 es
összetett értékelés és az MSZUOSZ állná a különdíjat pl. (A Magyar szenior
úszás 50 éves / 2020Versneyhelyszín) felirattal. Ez 8 versenynél kb 100 000 Ft
lenne. A feldolgozást távolról is el tudom végezni, ha nem lennék jelen
valamelyik helyszínen. A javaslatot az elnökség támogatta.
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4.2. Egy Hungarian Masters 50 Years (1971-2020) feliratú fém kitűző, jelvény
legyártatása a szövetség által és ingyen kapnák meg a magyar szeniorok. A
javaslat szerint a jelvényt a 2020-as EB-n árusíthatnánk külföldi érdeklődőknek.
Szerintem a jelvény gyűjtőkön kívül nem lenne rá vevő. Megnézem milyen
áron érhető el ráérünk dönteni később.
4.3. Egy javaslat szerint le kellene gyártatni EB pólót emlék felirattal és minden
induló (6000???) megkapná ingyen. Ennek a költségvonzata még, ha nagy
mennyiségnél engedményt is adnak, a szenior szövetség 5-6 éves teljes
költségvetés ezért én személy szerint nem támogatom. Nem beszélve arról,
hogy szerintem a LEN sem engedélyezné a rendezvényén az átadását. Mivel az
EB rendező kiléte még nem ismert amennyiben a MÚSZ lenne a rendező,
amennyiben ők gyártanának ilyen felirattal pólót lehetséges ez a megemlékezés
az 50. évfordulóról. Az elnökség nem támogatja a túl nagy költség miatt.
4.4. A gyulai versenyrendezők készülnek az 50-ik jubileumi versenyre pólóval
ezért javaslom ezt a versenyt 2020-ban próbáljuk meg külön támogatni
amennyiben belefér a költségvetésünkbe. Erről a 2020 as költségvetés
tervezetekor a rendelkezésre álló összeg ismeretében döntünk.
4.5. Amit nem biztos, hogy érdemes megcsinálni. A jubileumi kiadvány, amit az
almanachhoz hasonlóan ingyen kaptak volna nem váltott ki nagy lelkesedést,
igaz főleg fiatalok töltötték ki a kérdőívet ők főleg on line olvasnak,
keresgélnek. Az elnökség a jövőre rendelkezésre álló anyagi forrásaink
eddigi ismertében az elnökség döntése alapján, nem készül újabb kiadvány.
Az előterjesztést készítette az elnökségi tagok közreműködésével
Miklós Attila
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