MESZ Elnökségi ülés
2012. július 18.
Budapest, Magyar Sport Háza
Jelen van 9 fő elnökségi tag, a jelenléti ív szerint.

Regényi Tamás ismerteti a napirendet.

12/07/18/1. sz. elnökségi határozat:
Napirend
1. A felszámolásra irányuló kezdeményezés
2. 2 egyesület MESZ tagságának megszűntetése
3. Plovdiv ifi és felnőtt vb
4. OB kerekasztal
5. Olimpiai csapat, hajószállítók személye
6. Elszámolások
7. Erzsébeti helyzetjelentés
8. Tartozások, aktuális lista
9. Klubtartozások
10. MOB elszámolások
11. Filippi tartozás rendezése - hajóvásárlás
12. Kiss László – fegyelmi ügy
13. Tanmedence
Az elnökségi ülés fenti napirendjét az elnökség egyhangúlag elfogadta.
1. A felszámolásra irányuló kezdeményezés
SG tájékoztat a P&P ügyről. A Csődtörvény szerint nem állja meg a helyét P&P-nek a MESZ ellen
indított felszámolási keresete. A MESZ válaszként beadványt nyújtott be a Fővárosi Törvényszéknek
határidőben.
2. 2 egyesület MESZ tagságának megszűntetése
12/07/18/2. sz. elnökségi határozat:
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége tudomásul veszi a Kurca Evezős és Szabadidő SE, valamint a
Szolnoki Sportiskola MESZ tagsági jogviszonyáról való lemondását, a MESZ iroda 2012. július 18ával törli a két klubot a tagnyilvántartásból és eltekint a 2012. évre esedékes tagdíj megfizetésétől.
A határozatot az elnökség 8 igen szavazattal, egy tartózkodás (ZsB) mellett elfogadta.
Az elnök megkéri a főtitkárt, hogy küldjön tájékoztatást, eddig milyen MESZ támogatásban részesült a
Kurca.

3. Plovdiv ifi és felnőtt vb
12/07/18/3. sz. elnökségi határozat:
A 2012. augusztus 15-19. között megrendezésre kerülő plovdivi Ifjúsági és Felnőtt Világbajnokságra
utazó csapat vezetője Ott Zsuzsanna lesz. Az ugyanott 2012. augusztus 17-én megrendezésre
kerülő FISA Kongresszuson Szántó Éva képviseli a MESZ-t. Az utazás költségeihez legfeljebb 20 000
Ft mértékben járul hozzá a MESZ.
Az elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.

4. OB kerekasztal
A harmadik Sportági Kerekasztal megbeszélést a MESZ elnöksége Szegeden, a bajnokság alatt hívja
össze. Időpont: 2012. július 21. szombat, 12:00 óra

5. Olimpiai csapat, hajószállítók személye
Az elnök ismerteti Székely Balázs javaslatát a hajószállítók személyére vonatkozóan. A két személy az
olimpián Londonban tartózkodhat, a költségek a MOB-ot terhelik.
12/07/18/4. sz. elnökségi határozat:
A londoni olimpiára a magyar csapat hajóit Szierer János és Molnár Zoltán szállítja. Tartalék: Simon
Tamás.
A határozatot az elnökség 8 igen szavazattal, egy tartózkodás (SzÉ) mellett elfogadta.

6. Elszámolások
Az elnök tájékoztatást ad az olimpiai felkészülés támogatásáról.
Javaslat: a két egyesület (Bajai SVSC és Vác VEC) képviselői írják alá, hogy mi fizethető ki a
jóváhagyott felkészülési keretből.
7. Erzsébeti helyzetjelentés
8. Tartozások, aktuális lista
9. Klubtartozások
Tájékoztató jellegű témák, az elnök tájékoztatja az elnökséget az aktuális helyzetről, a tartozásokkal
kapcsolatban Ott Zsuzsa főtitkár elmondása szerinti állapotot vázolja fel.
10. MOB elszámolások
Az elnök tájékoztat az elszámolások jelenlegi állásáról.
11. Filippi tartozás rendezése - hajóvásárlás
Az eszközbeszerzés rovaton is el kell számolni az erre szánt támogatással. Megoldás: az olimpiai ks 2x
által használt Filippi hajó megvásárlása. A hajó megvételét a szövetségi kapitány szakmailag
indokoltnak tartja.

12/07/18/5. sz. elnökségi határozat:
A Filippi ks kétpár megvásárlására 12 000 EUR limit. Szántó Éva tárgyalja le a Filippi-vel a
hajóvásárlási igényünket, a számlát lehetőség szerint 2012. július 28. határidővel állítsák ki, a 2011es 6000 EUR bérleti díj számlát vonják vissza, a z összeg kerüljön bele az aktuális hajóvásárlási
számlába.
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.
12. Kiss László – fegyelmi ügy
Az elnök tájékoztatást ad a fegyelmi eljárás lefolytatásáról, az ügy hátteréről.
13. Tanmedence
Matheisz József elnökségi tag elmondja, hogy az NSK felkérésére elkezdte a felmérést/egyeztetést az
NSK központi tanmedencéjének felújítása ügyében. Ő is rendelkezik műszaki leírásokkal, tervekkel, de
ezeket kiegészíthetjük még továbbiakkal, hogy egy megfelelő javaslatot adjunk az NSK felé.

2012. július 18.
Szántó Éva
jegyzőkönyv vezető

