Jegyzőkönyv

MSzÚOSz Közgyűlés

JEGYZŐKÖNYV
A jegyzőkönyv a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MSzÚOSz) közgyűlésén
készült. Az MSZÚOSZ elnökségi ülésének időpontja 2018.05.12. 18:00, helyszíne 6600
Szentes, Szentesi Sport és Üdülőközpont Csallány Gábor part 4., a strand területén
található vendéglő kerthelyisége.
A jegyzőkönyvet vezette Miklós Attila aláírásukkal hitelesítették Kancsó János. és
Vermes Albán.
Az MSzÚOSz közgyűlésén jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 14 szenior
úszó klub képviselői. Megállapítottuk, hogy az MSZÚOSZ 64 tag szervezete közül 14
szenior úszó klub képviselője van jelen. Megállapításra került, hogy az MSZUOSZ
közgyűlés az eredetileg meghirdetett 17:00 órai időpontban nem határozatképes. Ez a
közgyűlés a megismételt 18:00-kor.
Az MSzÚOSz közgyűlés napirendje az előzetesen kiküldött értesítő szerint a
következő:
1. Az elnökség jelentése az MSZUOSZ 2017-es munkájáról, beszámoló a
pályázatok alakulásáról.
2. Felügyelő bizottság beszámolója.
3. Az elnökség javaslata a 2017. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés
elfogadására.
4. 2018. évi tagdíjak és regisztrációs díjak alakulása.
5. Egyebek.
Dr. Nagy Norbert: Javaslom, hogy a napirendnek megfelelően tárgyaljuk a témákat.
A honlapra elküldtük a beszámolókat.
Kancsó János: Nem találtuk meg az anyagokat.
Dr. Nagy Norbert: Lehetséges, hogy a honlapon a közzététel még nem történt meg
időhiány miatt. A VB eredmények a legsikeresebbek voltak az eddigi világversenyek
közül. Összesen 14 magyar szenior úszó egyesület szerzett érmet, 6 egyesület váltóban
is. Összesen 84 érmes helyezést érek el a magyar szenior úszók. A budapesti VB-n 35
világcsúcs született, akik között több magyar versenyző is világcsúcsot ért el. Egyéni
világcsúcsot ért el Fábián Béla, dr. Flóra Katalin és Kalaus Valter.
Támogatást nem kaptunk a VB-vel kapcsolatban. Csak saját befizetésekből és
pályázati összegekből gazdálkodtunk.
Az évente szokásos versenyeket megrendezték ami a rendező klubok részéről hatalmas
teljesítmény. A támogatás amit a a pályázatokból befolyt összegből az érem vásárlást
és a medence bérlést támogattuk.
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Próbálunk kapcsolatfelvételt a Magyar Úszó Szövetséggel (MÚSZ).
Dr. Nagy Norbert: Felolvasom a felügyelő bizottság jelentését (mellékelv).
Felolvasom Pappné dr. marik Sarolta levelét a közgyűléshez (mellékelve)
Dr. Nagy Norbert: A szövetség bevétele 2016: 2,56 millió Ft 2017 3,597 millió Ft
minimálisan tér el. A Vb miatt a ráfordítás nagyobb volt. Ezért 3,6 millió volt a
kiadásunk. Az úszósapkák közel 900 ezer Ft-ba kerültek.
A készpénzállományunk megfelelő a pályázatok önrészéhez és a könyvelési díj
valamint a többi kötelezettség teljesítéséhez. Kérem Gergely Ildikót ismertesse a
pályázatokat.
Gergely Ildikó: A VB évében 2 millió pályázati összeget nyertünk. A versenyek
támogatására 50, 100, 200 ezer Ft-ot adtunk a versenyektől függően.2018-ban két
nyertes pályázatunk van. A működésre 800 ezer a szakmai oldalon 500 ezer forintot
nyertünk. A pályázatok adminisztrációja problémás ezt szeretnénk augusztusra
összefoglalva közzé tenni. A versenyeken ezért szükséges jelenléti ívet írni. Ez a
beszámolóhoz szükséges.
Dr. Nagy Norbert: Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés?
Kancsó János: segítséget szeretnénk nyújtani, mert szükséges tudni, hogy annyi
aláírás szükséges ahány elért személyt megcéloztunk a pályázatban.
Gergely Ildikó: Sok a probléma, ha nem a pályázat szerint ad számlát a rendező. Nem
lehet módosítani tehát komolyan kell venni.
Pólyáné Téli Éva: A szövetség nevében köszönjük Gergely Ildikó munkáját!
Dr. Nagy Norbert: Ha nincs több kérdés akkor szavazzunk a napirendi pontokban
felsorolt témákban.
KH: 1/2018 Az elnökségi beszámolót a 2017 évi munkájáról a közgyűlés egyhangúlag
elfogadta.
KH: 2/2018 A felügyelő bizottság beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadta
KH: 3/2018 A szövetség 2017 évi beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadta
KH.4/2018 A közhasznúsági jelentést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Dr. Nagy Norbert: Több egyesület nem fizette a tagdíjat. Megkérem Pólyáné Téli
Évát ismertesse a helyzetet.
Pólyáné Téli Éva: Csak 14 egyesület van rendben a többinél problémák vannak.
Szakács András: Januárban befizettük és azonnal számlát kell kapnunk.
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Gergely Ildikó: Lesz egy díjbekérő amit január 31-ig megkapják az egyesületek a
leadott nevek alapján.
Miklós Attila: Kétszer állítsunk kis számlát. Évközben nem lehet fizetni, mert
követhetetlen.
Szakács András: Mi az alapszabály szerint az eljárás a nem fizetőkkel szemben?
Gergely Ildikó. Alapszabály szerint ki kell zárni az egyesületet.
Pólyáné Téli Éva: A kranji EB-re készülőknek egy pólót szeretnénk készíteni. Eddigi
ajánlatok szerint elfogadható áron tudunk pólót készíteni.
Dr. Nagy Norbert: Szakács András javaslata alapján a jelenlévők egyet értettek
abban, hogy:
- Minden év január hónapjában (a decemberi átigazolási időszakot követően) az
egyesületek leadják az aktuális regisztrált versenyzői listájukat.
- Az MSZUOSZ ez alapján február elején kiállítja és elküldi a díjbekérőket az
egyesületeknek.
- Az egyesületek a díjbekérő kézhezvétele utáni 15 napon belül átutalják az
abban foglalt összeget.
- Az átutalás megérkezését követően az MSZUOSZ 15 napon belül kiállítja a
végleges számlát az utalásról, amelyet eljuttat az egyesületeknek.
- Amennyiben év közben új tagok jelentkeznek egy egyesülethez, akkor az
egyesületnek joga van az a bővülést annak felmerülésekor lejelenteni. Ilyenkor
csökkenés nem jelenthető le.
- Az MSZUOSZ a lejelentett bővülést mihamarabb nyilvántartásba veszi.
- Az év utolsó versenyét követően - általában december 10-ig - az MSZUOSZ
az évközi bővülések alapján kiállít egy új díjbekérőt a bővülés okán felmerülő
regisztrációs díjakról minden egyesületnek, amely év közben jelentett bővülést.
- Az Egyesületek ezt 15 napon belül átutalják,
- Az összeg megérkezését követő 15 napon belül az MSZUOSZ kiállítja a
számlát az átutalt összegről.
A dátumok és a határidők pontosítását elvégezzük és közzé tesszük a honlapon. Ha
nincs egyéb javaslat vagy észrevétel a közgyűlést lezárom.

Szentes, 2018.05.12.
Hitelesítették:

A jegyzőkönyvet vezette

Vermes Albán sk
Kancsó János sk.

Miklós Attila sk
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