Budapest, 2012. november 14.

Magyar Evezős Szövetség Elnökségi ülés
2012. november 14. Magyar Sport Háza 3. emeleti ovális tárgyaló
Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint
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Erzsébeti telephely állapota
Eszközök értékesítése
egyebek

A 9 tagú elnökségből 8 fő jelen van, az ülés határozatképes.

1. napirend: Sportágfejlesztési stratégia

MOB felé leadtuk a sportágfejlesztési stratégiát.
Ismertetésre került a sportág fejlesztési stratégiával kapcsolatban zajló tárgyalások jelenlegi állapota
és a visszajelzés, amelyben az evezést a kiemelt támogatásra javasolt sportági csoportban kerül
figyelembe vételre.

2. napirend: Főtitkári feladatok ellátása

12/11/14/01. számú elnökségi határozat:
MESZ elnöksége felkéri Szántó Évát a főtitkári teendők ellátására átmeneti időszakra 2012. november
16-tól.
A határozatot az elnökség 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (Szántó Éva) elfogadta. Nem
szavazott Váci Emese.

3. napirend: Versenyszabály-módosítás állása
Szántó Éva és Pénzes László koordinálja a beérkezett versenyszabály-módosítási javaslatokat,
elküldik az elnökségnek is véleményezésre, majd a decemberi elnökségi ülésen megpróbálnak egy
összegyűjtött, végleges szövegű versenyszabályt az elnökség elé terjeszteni.

4. napirend: Egyesületi konferencia
December 4-én a Magyar Sport Házában kerül megrendezésre az egyesületi konferencia. A meghívó,
amely tartalmazza a napirendi pontokat, időben kiküldésre kerültek a kluboknak.
5. napirend: Téli díjátadó ünnepség
Január elejére tervezi a MESZ az éves díjátadót, amelyen a 2012. évben legeredményesebben
szereplő versenyzőket és a Sport XXI-es ranglista helyezettjeit díjazná a szövetség. Egyelőre
helyszínt keresünk és a díjátadó végleges programja - esetlegesen egy „bállal” kiegészítve – majd a
helyszíntől is függ. A díjazásra jelöltek neve az elnökség részére később került előterjesztésre.

12/11/14/02. számú elnökségi határozat:
A MESZ elnöksége a 2012.évi Heraklész Gálán az FI 4x és a NI 2x csapatot (Bácskai dominika, Kurdi
Laura, Jenei Domonkos, Rozsos Péter, Matheisz József, Farkas Norbert) jelöli az év kiscsapat
kategóriájában a 2012. év sportolója címre.
A határozatot az elnökség egyhangúan (8fő) elfogadta. Nem szavazott: Váci Emese.

6. napirend: Ergométer Országos Bajnokság
2 pályázat érkezett a 2013. évi Ergo OB megrendezésére: Vác és Győr. A két egyesület nem tudja az
összes feltételt teljesíteni. Győr a tavalyi versenyhez hasonló színvonalat tud biztosítani, Vác még vár
a város önkormányzatához beadott pályázat eredményére. Végső döntési határidő legkésőbb
november 30. A főtitkár kérje fel a Vác Városi Evezős Club –ot, hogy adja le írásban tételesen az
ajánlatát.

12/11/14/03. számú elnökségi határozat:
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége november 30-ig ad határidőt a Váci Evezős Klub részére, hogy
pontosan és részletesen tájékoztassa a szövetséget, hogy milyen feltételekkel vállalja az Ergométeres
Országos Bajnokság megrendezését. A beérkezett válasz alapján a december elején megtartott
ülésén dönt az elnökség a 2013. év Ergométer Országos Bajnokság helyszínének kijelöléséről.
A határozatot az elnökség 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (Bártfai Márton) elfogadta. Nem
szavazott: Váci Emese.

7. napirend: FISA közgyűlésre előterjesztés

12/11/14/04. számú elnökségi határozat:
MESZ elnöksége támogatja, hogy a MESZ a FISA felé alapszabály-módosítási javaslatként adja be
nov. 15-i határidővel, hogy a FISA a bizottsági tagok és a nemzetközi bírók maximális életkorát
egységesen 70 évre emelje fel.
A határozatot az elnökség egyhangúan (8fő) elfogadta. Nem szavazott: Váci Emese.

Szántó Éva elment.

Kokas Péter kiment a teremből.

8. napirend: Egyéb szabályzatokkal kapcsolatos teendők

12/11/14/05. számú elnökségi határozat:
MESZ elnöksége tájékoztatja a Felügyelőbizottságot, hogy a hiányossággal érintett szabályzatok
átvizsgálásra és felújításra kerülnek a következő rendes közgyűlésig.
A határozatot az elnökség egyhangúan (6 fő) elfogadta. Nem szavazott: Váci Emese, Szántó Éva és
Kokas Péter

Kokas Péter visszajött a terembe.

9. napirend: Bizottságok
MESZ elnöksége tájékoztatja a FEB-et, hogy pillanatnyilag 13 bizottsága van a MESZ-nek, de erősen
kérdéses, hogy abból hány aktív és működőképes. Hozzáértő pénzügyi-gazdasági bizottsága
jelentkező hiányában továbbra sincs a szövetségnek. A klubok bevonásával keressünk alkalmas és
vállalkozó jelölteket.

10. napirend: Tartozások kezelése
Pataki Andreával sikerült megállapodni a MESZ tartozásáról, ő visszavonta a bírósági keresetet. A
MESz-nek jelenleg az NSK-val és a XX. kerületi Önkormányzattal szemben van a két legjelentősebb
tartozása. Az ELMŰ felé lévő tartozásról megállapodás született, részletfizetést kaptunk, melyet
szeretnénk 2013 márciusától törleszteni. Ezt írásban kértük az ELMŰ-től, még várunk a válaszra.
A 4. legjelentősebb tartozás a Porsche Lízing felé áll fenn, a bérleti szerződésből szeretne a MESZ
kiszállni. Ennek a lehetőségéről jelenleg is zajlanak a tárgyalások.

11. napirend: Erzsébeti telephely állapota
MESZ tárgyal az erzsébeti önkormányzattal az ingatlan bérleti szerződésének módosításáról, és a
jövőbeni területhasznosításról. A tárgyalások tartalma a bérleti szerződés részleges, vagy teljes
megszüntetése, részletes megszüntetés esetén a bérleti díj mérséklése, a megvalósult
beruházásokkal kapcsolatos elszámolás, a fizetendő kötbér mértéke. A Zöld Duna Kft-vel való
szerződés rendezésére továbbra is jogi úton kínálkozik lehetőség.

2012. november 16-i elektronikus szavazás
Átmeneti időre megbízott főtitkár utalványozási jogköre.

12/11/16/01. számú elnökségi határozat:
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége Szántó Éva az átmeneti időszakra főtitkári teendők ellátására
vonatkozó megbízását azzal korlátozza, hogy a főtitkári utalványozási jogkört a szövetségi kapitány
tekintetében egy másik alelnökkel együttesen gyakorolja.

A határozatot az elnökség elektronikus szavazáson egyhangúan (9 fő) elfogadta.
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