Jegyzőkönyv

MSzÚOSz Közgyűlés

JEGYZŐKÖNYV
A jegyzőkönyv a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MSzÚOSz)
közgyűlésén készült. Az MSZÚOSZ közgyűlésének időpontja 2019.04.13. 13:30
helyszíne 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 7. Tüske uszoda.
A jegyzőkönyvet vezette Miklós Attila aláírásukkal hitelesítették Pólyáné Téli Éva és
Pappné dr. Marik Sarolta.
Az MSzÚOSz közgyűlésén jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 16 szenior
úszó klub képviselői. Megállapítottuk, hogy az MSZÚOSZ 66 tag szervezete közül 16
szenior úszó klub képviselője van jelen. Megállapításra került, hogy az MSZUOSZ
közgyűlés az eredetileg meghirdetett 12:30 órai időpontban nem határozatképes. Ez a
közgyűlés a megismételt 13:30-kor.
Dr. Nagy Norbert: üdvözlöm a közgyűlésen megjelent egyesületek képviselőit. A
jegyzőkönyv vezetésére felkérem Miklós Attilát, a hitelesítésre Pólyáné Téli Évát és
Pappné dr. Marik Saroltát. Az MSzÚOSz közgyűlés napirendje az előzetesen kiküldött
értesítő szerint a következő:
1.

Az elnökség beszámolója a 2018. évi munkájáról

2.

A felügyelő bizottság beszámolója

3.

1

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.

Elvi egyeztetés 2020-as versenyprogram kialakításáról a Budapest-Balatonfüred
(a nyílt vízi EB kapcsán más helyszín is felmerül) EB okán

7.

Az alapszabály módosítása a tagdíj nem fizetése okán kizárt egyesületek esetében az újra felvétel legkorábban a kizárástól számított harmadik naptári év január
1-én lehetséges.

8.

A versenyszabály módosítása a hosszú pályás 1500 méteres gyorsúszás illetve
amennyiben adott évben nincs 400 vegyes az OB-n (EB év) első megrendező
helyszínén országos bajnoki címet kap a legjobb időt úszó magyar szenior egyesületben regisztrált versenyző.
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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.
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 2019-es év költségvetésében a korábbi évekhez hasonlóan a
pályázaton nyert összegből a versenyrendezőket a szokott mértékben szeretnénk
támogatni. Ez azt jelenti, hogy az egy napos versenyeket 50 ezer, a két napos
versenyeket 100 ezer és a három napos versenyt 150 ezer forinttal támogatnánk. A
működés támogatási pályázaton elnyert összeg nem fordítható szenior úszás
versenyzés támogatásra a szövetség saját költségeit fedezi. A szabadidősport
támogatására elnyert összeg négy előre meghatározott és a szervezőkkel egyeztetett
helyszínen a közösségi úszás támogatására fordítható a 2018-as évhez hasonlóan.
Dr. Nagy Norbert: Felkérem a közgyűlést szavazzon az elnökségi beszámolóról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés az elnökség beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
KH: 1/2019 A közgyűlés az elnökségi beszámolót a 2018-as évre egyhangúlag
elfogadta
Dr. Nagy Norbert: Felkérem a közgyűlést szavazzon az felügyelő bizottság
jelentésével kapcsolatban. Megállapítom, hogy a közgyűlés az elnökség beszámolóját
egyhangúlag elfogadta.
KH: 2/2019 A közgyűlés a felügyelő bizottság jelentését egyhangúlag elfogadta
Dr. Nagy Norbert: Felkérem a közgyűlést szavazzon a közhasznúsági jelentésről.
Megállapítom, hogy a közgyűlés az elnökség javaslatát a költségvetésre egyhangúlag
elfogadta.
KH: 3/2019 A közhasznúsági jelentést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Dr. Nagy Norbert: Az alapszabályt módosítani szeretnénk azzal, hogy a tagdíj fizetés
elmaradása miatt alapszabály szerint kizárt egyesület a kizárást követően három
naptári évben nem csatlakozhat a szövetséghez. Erre azért van szükség, mert a tagdíj
fizetési, adatközlési fegyelem megerősítésre szorul az egyesületek részéről. Nem
szeretnénk, ha néhány év szünetelés után, amikor hiába keressük és próbáljuk felvenni
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a kapcsolatot az egyesületekkel egyszer csak újra jelentkeznek. Ez természetesen nem
gátolja meg, hogy új egyesületet alapítva újra csatlakozzanak a szövetséghez, de
legalább megnehezíti azt. Azért három évet javasolnánk, mert így két világverseny
kimaradna esetükben. A kizárás évében mivel úgysem regisztráltak nem számít a
soron következő EB és VB maradna ki. Ez a szabály segítene a szabálykövető
magatartás fenntartásában.
KH: 4/2019 Az MSZUOSZ alapszabályának módosítását: „A kizárásra került
egyesületek a kizárást követő három naptári évben nem csatlakozhatnak újra a
szövetséghez”
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. A tagdíj fizetés elmaradása, miatt kizárásra kerülő egyesületeket
előtte értesíteni kell.
Miklós Attila: Az elnökségi tájékoztatóban 2019 januárban kiküldött módosítást javaslom versenyszabályzatba foglalni. Erről nem szükséges szavazni, mert a szenior
úszó javaslata alapján az elnökség bővítette a szenior országos bajnoki cím megszerzésének lehetőségét. A kiegészítés szövege „A hosszú pályás 1500 méteres gyorsúszás
illetve amennyiben adott évben nincs 400 vegyes az országos bajnokságon (EB év)
az első megrendező helyszínén országos bajnoki címet kap a legjobb időt úszó
magyar szenior tag egyesületben regisztrált versenyző.”
Dr. Nagy Norbert: Amennyiben nincs más javaslat a közgyűlést lezárom. köszönöm
a megjelenteknek a részvételt.
Budapest. 2019.04.13
Jegyzőkönyvet hitelesítők:
Pólyáné Téli Éva sk.
Pappné dr. Marik Sarolta sk.
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Dátum: 2019.04.13. Helyszín: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 7. Tüske uszoda

