Jegyzőkönyv

MSzÚOSz Közgyűlés

JEGYZŐKÖNYV
A jegyzőkönyv a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MSzÚOSz)
közgyűlésén készült. Az MSZÚOSZ közgyűlésének időpontja 2012.08.25 17:30, a
helyszíne 6700 Gyula, Part utca 1., a gyulai Várfürdő uszoda Jóni sport bbüfé melletti
kerthelyiség.
A jegyzőkönyvet vezette Miklós Attila aláírásukkal hitelesítik Kancsó János és
Koczián János.
Az MSzÚOSz közgyűlésén jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 16 szenior
úszó klub képviselői. Megállapítottuk, hogy az MSZÚOSZ 27 tag szervezete közül 16
szenior úszó klub képviselője van jelen, tehát az közgyűlés határozatképes.
Az MSzÚOSz közgyűlés napirendje az előzetesen kiküldött értesítő szerint a
következő:
1. A Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége Alapszabályának módosítása,
székhelyének változása, az Alapszabály Civil tv. rendelkezéseinek történő
megfeleltetése.
2. Beszámoló a 2012. évi Szenior Világbajnokságról.
3. a 2013. évi előzetes versenynaptár ismertetése.
4. Egyebek
Csaba László: Javaslom, hogy a jegyzőkönyvet Miklós Attila vezesse. A
jegyzőkönyvet hitelesíti Kancsó János és Koczián János. A javaslatot a közgyűlés
egyhangúlag elfogadta. A napirendi pontokat nem változtatjuk. Akinek nincs megbízó
levele utólag küldje el bescannelve.. Az alapszabályt módosítanunk kell, mert a
székhely megváltozott. Az elnökség javaslata a Dr. Nagy Norbert ügyvédi iroda, 1027
Budapest, Vitéz utca 5-7 I/2. Van-e másnak javaslata?
Csikány József: Mikor fut át ez a bejegyzés? Javasolja a levelezési cím
megváltoztatását és amíg a cégbíróság bejegyzi a levelezés az új címre megy.
Csaba László: Levelezési címünk a saját címe. A hivatalos levelet viszont csak a
székhelyre küldik. Ha nincs más javaslat szavazásra bocsátja.
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A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a székhely módosítást.
Csaba László: Második napirendi pont, Beszámoló a 2012-es riccionei szenior úszó
VB eredményekről. A VB győzteseket meghívta az elnökség a gála vacsorára. A VB
bajnokok Áts Jenő, Bánki Horváth Béla, Bánhidy Attila, Kiss Ágnes illetve váltókban
Csaba Gábor, Csikány József, Fábián Béla, Balla Mária, Molnár Rita.
A harmadik napirendi pont a 2013-as előzetes versenynaptár. A gyulai nyitott
medencés 43. országos bajnokságon kívüli másik két Országos Bajnokság (rövid
medencés és fedett hosszú medencés OB) rendezésére Hódmezővásárhely jelentkezett.
A 2013-as gyulai OB időpontjáról szavaztak a torinói szenior olimpia időpontja miatt.
A jelenlevők közül 7 igen, 5 nem és 4 tartózkodással a torinói olimpia előtti hétvégét
javasolták.
Csaba László: Az egyebek napirendi pontban javaslom az igazolási és átigazolási
szabályzat megbeszélését. A szabályzatot Dr. nagy Norbert állította össze és Dr.
Menyhárt Zsolt nézte át.
Marik Sarolta: A 8§-ban javítani kell a 9-19 paragrafusra hivatkozást miközben a
szabályzat 12§-ból áll.
A 4§ második bekezdés javítása: Ennek megtagadása fegyelmi vétség. (mit von maga
után?).
Az 5§ (1) A sportoló egy időben legfeljebb egy Magyarországon bejegyzett sportági
szenior egyesületben lehet.
6§ (1) bekezdést ki kell húzni.
A 8§ 19-es javítása. 9§ (1) az átigazolás kihúzva és javítva igazolásra. (4) (5) pontokat
javasolja törölni. Így

(6) pont a (4) lesz. A (4) pont ban alkalmazhatóak

alkalmazandók -ra javítva.
A 10§ (1) MSZÚOSz nyilvántartottságú magyar állampolgárságú sportolók. (4) Két
országban igazolt magyar állampolgárságú (Marik Sarolta el fogja küldeni a pontos
szöveget a javasolt változtatással). (5) A kettős állampolgárságú sportolók státusa.
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Csaba László: Kenéz László levélbe írt véleményt az Igazolási és átigazolási
szabályzattal kapcsolaban melyet kért. Hogy olvassam fel a közgyűlésen. A levél
tartalma a következő „Teljesen

feleslegesnek tartjuk. Az eddigi verseny hangulat elveszhet.

Beleértve a létszám is lényegesen csökkenhet. Felesleges szabályozni és főleg pénzbe kerül.Aki profi
akar lenni, az enélkül is megteheti. Értelmét csak akkor látnánk, ha a MÚSZ miatt lenne szükséges és
lenne átjárhatóság a versenyekben is.”

Csaba László: Szerint fontos sz átigazolási szabályzat, mert az átigazolási rend
betartása nem jár többletköltséggel és a nyilvántartás pontosságát segíti elő.
Kancsó János: Szerint nem fontos a szabályzat, mert nem tatják be. A versenyzők
kilépnek és belépnek. A szabályozás időbeli korlátjával egyet ért.
Téli Éva: A regisztráció nem követhető ha a versenyzők nyilvántartása nem pontos.
Csaba László: A versenyző december 1-31 között átigazolhat. Most nem szavazhatunk
a a szabályzatról Dr. Marik Sarolta javításait, javaslatait átvezetjük és feltesszük a
honlapra. Mindenki elolvassa véleményt mond és azután szavaz az elnökség a
szabályzatról.
Az Egyebek második pontjában Csaba László tájékoztatja a a közgylést, hogy a
Diapolo cég megkeresett minket és ugyanígy a FANI Sport is, hogy szponzorálná a
szenior úszást. Tárgyalunk velük egyelőre nem foglalunk állást.
Miklós Attila: A Dimenzió biztosító szponzori ajánlását az elnökség tárgyalja meg. Dr.
Menyhárt Zsolt beszélt a biztosító képviselőjével és az MszÚOSz elnökével valamint
Dr. Nagy Norberttel együtt szeretne tárgyalni a szponzori szerződésről.
Csaba László: A szenior versenyekre a szállítás és szállás lehetőség szervezésére egy
cég ajánlkozott. A honlapunkon fogjuk közölni az ajánlatukat. Külföldre is végeznek
utaztatást és szállás szervezést.
Szilváné Graffjódi Eszter: A szállító, hány százalékot számít fel?
Csaba László: Nem ismerjük a feltételeket, minden esetet külön meg kell vizsgálni.
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Csikány József: A gyulai versenyekre nagy hálával gondol a szenior úszóélet. Nem
alakul ki ellentét a világversenyeken résztvevők és a gyulai rendezők között.Mindenki
szeretne részt venni a gyulai versenyen. A gyulai versenyt lehetőleg a nagy
világversenyek előtt érdemes megrendezi.
Az egyebe 4. pontjában a pályázatokról beszélünk.
Gergely Ildikó: Két pályázatunkban reméljük nyerünk és működésre használjuk a
reményünk szerint megszerzett összeget. A MOB pályázat júliustól jövő év áprilisig
rendezett versenyekre vonatkozik. Erre a támogatási időszakra három egyesület
jelentkezzen, ha versenyük van. Szándék nyilatkozatot kell tennie a tevékenységre
vonatkozóan. Gergely Ildikó külön tájékoztatót tart az érdeklődőknek.
Csaba László: Ha bárki tud pályázatokról küldje körbe.
Téli Éva: 27 egyesületünk van. 3 egyesület van amely nem fizetett tagdíjat és
regisztrációs díjat. Hiányosság Hódmezővásárhely 4 regisztráció. Gyula 12
regisztrációt fizetett 11 tag van. Újbuda 1 fő hiányzik de tavaly 2 fővel többet fizetett.
Csngrád 21 fő van és 23-at fizetett. Tótkomlósról Gyalog László a Győri Zabolátlan
SE-hez igazolt. Bácsvíz 3 főt fizetett pluszba. Szeged Muréna 5 fő hiányzik, de Dr.
Ketskés fizetett 11 ezer Ft-ot pluszba ezért 6000 a plusz fizetés. Mi a helyzet
Miskolccal?
Jurák Árpád. Az egyesület bejegyzése folyamatban van.
Dr. Rentke László: Miért kell évente regisztrációs díjat fizetni?
Csaba László: A szövetség költségvetését ezzel tudjuk emelni. Jelenleg 500 ezer
forintja van a szövetségnek A pályázati önrészben van szükségünk a regisztrációból
befolyó pénzre. A tagdíjak nem elégségesek a feladatokhoz.
Téli Éva: A jövőben a verseny rendezőket is segíthetjük a költségekben.
Dr. rentka László: Köszönöm a választ.
Csaba László: A közgyűlés résztvevői közül kinek van kérdése?
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Komáromi Mária: Az új egyesületünket mikor tudjuk a szövetségbe beléptetni.
Csaba László: A cégbírósági bejegyzés után az első elnökségi ülésen. A közgyűlést
bezártuk.
Gyula, 2012.08.25
Ellenjegyezte

Vezette

Kancsó János sk.

Miklós Attila sk.

Koczián János sk.
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