JEGYZŐKÖNYV
amely 2012. január 16. napján a Magyar Szörf Szövetség elnökségi ülésén, a II. ker Ady Endre u. 19.
szám alatt.
Az elnökségi ülés nyilvános, jelen vannak:






Kovács Péter elnök
Utassy Loránd főtitkár,
Körtvélyesi Miklós,
Dr. Molnár Ákos,
Koszti György, mint elnökségi tagok

Kovács Péter köszönti a megjelenteket, majd javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Utassy Lorándot,
jegyzőkönyv-hitelesítőknek Körtvélyesi Miklóst és Dr. Molnár Ákost nevezzék ki.
Ezt követően a jelenlévők nyílt szavazással egyhangúlag elfogadják a következő határozatot:
1/2012. számú Határozat
Az elnökség egyhangúlag jegyzőkönyvvezetőnek Utassy Lorándot, jegyzőkönyv-hitelesítőknek
Körtvélyesi Miklóst és Dr. Molnár Ákost választotta meg.
A nevezettek a felkérést köszönettel elfogadják.
Ezt követően Utassy Loránd főtitkár ismerteti a napirendi pontokat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Detre Dia kérelmei
Versenyzői támogatások
válogatott keretek, szövetségi kapitány kérdése
Főtitkár beszámolója a 2011-es állami támogatás eddig elszámolt összegéről
költségvetés terv MOB felé
egyebek: levél BYC, szörftábor.hu SE felvétele

Utassy Loránd főtitkár felolvassa Detre Dia kérelmét a 900€-s edzői díj kifizetésével valamint a cadiz-i
edzőtábor alatt a szövetség tulajdonában lévő ergométer használatával kapcsolatosan, majd az elnökség
megvitatta a kérdést és a következő határozatot hozta:.
2/2012. számú Határozat
Az elnökség egyhangúlag döntött Dia 900€-s edzői költségével kapcsolatban, úgy, hogy a közel
100.000,- Ft-os részét a tavalyi támogatásának, illetve a fennmaradó részt a 2012-es támogatásának
terhére számolhatja el. Az ergométer használatával kapcsolatban pedig, az eszköz bármikor Dia
rendelkezésére áll a szövetség által bérelt cadizi apartmanban.
Egyhangú döntés
A versenyzői támogatásokkal kapcsolatban igen nehéz feladata volt az elnökségnek, hisz nincs
információ a 2012-es állami támogatás nagyságáról. Az elnökség megbízza Utassy Loránd főtitkárt, hogy
írjon Molnár Zoltán MOB főtitkárnak egy levelet, melyben 9 millió Ft-os előleg lehívását kérjük, hogy
gond nélkül tudjuk folytatni az olimpiai felkészülést. Konkrét költségvetés tervet az elnökség egyenlőre
nem tudott elfogadni, olimpiai „A” keret tag versenyzőit a cadizi edzőtáborral és versenyekkel

kapcsolatban, a felszerelések, szövetségi motorcsónak leszállításával és a szövetségi szálás biztosításával
tudja egyenlőre támogatni.
Válogatott keretekkel és a szövetségi kapitány kérdésével kapcsolatban az elnökség az alábbi határozatot
hozta:
3/2012. számú Határozat
Az elnökség döntése értelmében a 2012 es válogatott keretek:


Válogatott keretek, szövetségi kapitány (sportágvezető) 2012. december 31-ig:
Olimpiai „A” keret: Cholnoky Sára, Detre Diána, Gádorfalvi Áron
Ifjúsági keret („A” keret tartaléka): Nikl András
Junior keret: Sánta Bence, Nikl Bence
Válogatott keret (nem olimpiai osztályok): Szontagh András, Pártos György, dr Molnár
Ákos, Horányi-Névy András, Koszti Gábor, Varga Gábor, Velényi Rudolf
o Szövetségi kapitány (sportágvezető): Utassy Loránd

o
o
o
o

4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Ezután Utassy Loránd főtitkár tájékoztatta az elnökséget, hogy sikeresen elszámolt közel 11 millió Ft-tal
a tavalyi évvel kapcsolatban. Így lehetősége van a szövetségnek előleg támogatás kérésére.
Majd az elnökség megtárgyalta a MOB felé benyújtandó költségvetés tervezetét 2012-re. Az olimpia
közelsége, illetve a 27%-os ÁFA, infláció, magas Euró árfolyam miatt jelentősen meg kellene emelni az
idei évi állami támogatását a szövetségnek a pontszerző helyek megközelítése, elérése érdekében.
Ezt követően a következő határozat született:
4/2011. számú Határozat
 Az olimpiai felkészülés költségvetésének tervezete:
 Az olimpiai felkészülés költségei: 7.000.000,- Ft
 Központi edzőtáborok költségei:  Külföldi és egyéb hazai edzőtáborok költségei 3.000.000,- Ft
 Sporteszköz beszerzés költségei: 4.000.000,- Ft
 Sportegészségügy és a doppingellenes küzdelem költségei:  A sportág javasolt műhelytámogatásának összege: 2.000.000,- Ft
 Egyéb szakmai: 2.000.000,- Ft
Egyhangú döntés
Az elnökség meghallgatta Koszti György Úr szörftábor.hu SE felvételével kapcsolatos kérését és a
következő határozatot hozta:
5/2012. számú Határozat
Az elnökség felvette egyesületei közé a szörftábor.hu sportegyesületet.
Egyhangú döntés
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Az elnökség felkéri Utassy Loránd főtitkárt, hogy egyeztessen a Balatonfüredi Yacht Klub vezetésével az
esetleges Balatonfüred városa által nyújtott helyi támogatás lehetőségéről és a 3 oldalú szerződés
előkészítéséről.
A kérdések megtárgyalását követően Utasy Loránd főtitkár berekeszti az ülést.
Kmf.

---------------------------------------------------Utassy Loránd
jegyzőkönyvvezető
-------------------------------------------------Körtvélyesi Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő

-------------------------------------------------------Dr. Molnár Ákos
jegyzőkönyv-hitelesítő
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