Jegyzőkönyv

MSzÚOSz Közgyűlés

JEGYZŐKÖNYV
A jegyzőkönyv a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MSzÚOSz)
közgyűlésén készült. Az MSZÚOSZ közgyűlésének időpontja 2013.05.11 12:00, a
helyszíne 6600 Szentes, Üdülőközpont, Csallány Gábor part 4, a strand területén a
kerthelyiségben.
A jegyzőkönyvet vezette Miklós Attila aláírásukkal hitelesítik Gergely Ildikó és
Kancsó János.
A közgyűlés a 2013. április 12-én Kecskeméten megkezdett és felfüggesztett évi
rendes közgyűlés folytatása.
Az MSzÚOSz közgyűlésén jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 8 szenior úszó
klub képviselői. Megállapítottuk, hogy az MSZÚOSZ 31 tag szervezete közül 8
szenior úszó klub képviselője van jelen. A közgyűlés a kecskeméti közgyűlés
folytatása, ezért a közgyűlés határozatképes.
Az MSzÚOSz közgyűlés napirendje az előzetesen kiküldött értesítő szerint a
következő:
1. A Felügyelő Bizottság beszámolója
2. Az elnökség javaslata a 2012. évi beszámoló elfogadására
3. A 2012. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
4. Tájékoztató a pályázatok állásáról
5. Egyebek
Csaba László: Ez a közgyűlés a kecskeméti közgyűlés folytatása ezért határozatképes.
A napirendi pontok az előre kiküldött tájékoztatóban szerepelnek. Az elnökségi ülésen
a kijavított beszámolót az elnökség elfogadta. A felügyelő bizottság két tagja elfogadta
a közhasznúsági jelentést. A felügyelő bizottság elnöke Pappné Dr. Marik Sarolta
szóban Kecskeméten a közgyűlésen elmondta és utólag írásban átadta a közhasznúsági
jelentéssel kapcsolatos észrevételeit. Az észrevételek egy része formai másik a
közhasznúsági jelentés elektronikus formában történő kitöltésére és beadására
vonatkoztak. Ezeket a javításokat és az elektronikus közhasznúsági jelentés kitöltését
Dr. Nagy Norbert és Gergely Ildikó elvégezték. A felügyelő bizottsági tagok Sass
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Katalin és Dr. Balajti Zoltán az új közhasznúsági jelentést elfogadták. Pappné Dr.
Marik Sarolta akadályoztatás miatt nem vett részt a szavazáson.
A közgyűlés részéről szavazást kérek a felügyelő bizottság beszámolójáról és a
közhasznúsági jelentés elfogadásáról
KH: 1/2013 A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a felügyelő bizottság beszámolóját és
a 2012. évi közhasznúsági jelentést.
Gergely Ildikó: Tájékoztató a pályázatokról. Az egyesületek kérjük figyeljenek a
május 31-i dátumra, mert az OBH-hoz be kell küldeni a jelentést és a jegyzőkönyvet.
Arra kérjük az egyesületeket a számlák pontos kitöltésre figyeljenek.
Fehér Edit: Javaslom a könyvelés ellenőrzését a www.konyveloprogram.org oldalon.
Regisztrálni kell majd el lehet készíteni a közhasznúsági jelentést. Az 15-os személyi
jövedelemadó felajánlásokból befolyó összegeket szintén május 30-ig kell jelenteni,
közzé tenni.
Csaba László: A tájékoztatót köszönjük. Akinek kérdése van ezzel kapcsolatban e
mailben tegye fel.
Fehér Edit: A kérdésekre e mailben szívesen válaszolok. E mail cím:
feherdit@freemail.hu

Szabó Imre: Hogy számszerűsítik az önkéntes tevékenységet?
Fehér Edit: Az önkéntes munka számszerűsíthető az elszámolásban. Az emberek
önkéntességi szerződését használjuk igazolásként.
Csaba László: Van-e még valakinek az egyebekkel kapcsolatban kérdése? Ha nincs
lezárjuk a közgyűlést.
Kelt: Szentes 2013.05.11
Hitelesítette

Vezette

Kancsó János sk.

Miklós Attila sk.

Gergely Ildikó sk.
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