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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

6/2011. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ

Időpont:

2011. április 14. 9.00 óra

Helyszín:

Magyar Kerékpáros Szövetség irodája
Budapest, Szabó József utca

Jelen voltak:

Somogyi Miklós (SM), Eszes János alelnök (EJ), Fulainé
Grúber Judit elnökségi tag (Fné), Nagy Tamás (NT)
elnökségi tag.

Meghívottként:

Borbély Ferenc főtitkár (BF), Rozsenich Tamás

Távol maradt:

Molnár József

Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.

Előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése,
Beszámoló a belgiumi eb. fordulóról,
MOB szerződés,
157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet megbeszélése,
Vegyes ügyek.

E. 6/2011/1. Elnökségi határozat
Az elnökségi emlékeztetőt Eszes János hitelesíti.

1. számú napirendi pont:

Előző elnökségi ülés emlékezetőjének áttekintése

E. 6/2011/2. Elnökségi határozat
A 2011. március 22. elnökségi emlékeztető hiteles.

2. számú napirendi pont

Beszámoló a franciaországi edzőtáborról

Borbély Ferenc rövid tájékoztatást ad a belgiumi eb. futamon történtekről. A versenyzőknél
még a szezon előtti állapot mutatkozik. Lemaradnak a rajtnál és az első egyenes szakaszon.
Franciaországra javulás várható.
E.6/2011/3. Elnökségi határozat
Az elnökség a szövetségi kapitány beszámolóját elfogadta.
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3. számú napirendi pont

MOB szerződés

BF elmondta, hogy megtörtént a 2011. évi támogatási szerződés aláírása. Néhány dolgot
pótolni kellett. Remélhetőleg a pénz is megérkezik ezen a héten.
E. 6/2011/4. Elnökségi határozat
Az elnökség a 2011. évi MOB szerződéssel kapcsolatos beszámolót, illetve tájékoztatót
elfogadta.

4. számú napi rendi pont:

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet megbeszélése

BF elmondta, hogy korábban az elnökség már tárgyalta ezt a rendeletet. A Szövetségek
lehetőséget kaptak, hogy kisebb, illetve a sportágra jellemző módosításokkal éljenek.
E. 6/2011/5. Elnökségi határozat
Az elnökség a 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet a Magyar BMX Cross-Triál Szövetségre
vonatkozó konkrét módosítással elfogadta (melléklet).

5. számú napirendi pont:

Vegyes ügyek

SM tájékoztatta az elnökséget a 2010. évi működési támogatásról. Az MKSZ május hónapban
utalni fogja az összeget.
SM szerint a válogatott keret programjához rendelt pénzügyi keretet szűkíteni kellene. A
felkészülési időszakban edzői, illetve szakmai bizottság által javasolt edzés programot kellene
az egyesületnek használni, ezzel is segítve a válogatott versenyzők edzését.
Fné javasolta, hogy a prágai Európa bajnoki futam után határozza meg a szövetségi kapitány a
felnőtt, ifjúsági és utánpótlás keretet.
E. 6/2011/6. Elnökségi határozat
Május 7. után a szövetségi kapitány tesz javaslatot a felnőtt, ifjúsági és utánpótlás válogatott
keretre.
RT szerint a válogatott keret létszámát szűkíteni kellene, tekintetbe véve az olimpiai
kvalifikációt.
BF elmondta, hogy az Univerziádéra Nagy Arnold utazhatna. Szükség lenne egy kísérő
személyre is. A költségek személyenként 350.000-Ft-ba kerülnének.
E. 6/2011/7. Elnökségi határozat
Nagy Arnold és egy kísérő költségét, mely az Univerziádéra vonatkozik az elnökség a 2011.
évi költségvetés terhére nem támogatta (személyenként 350.000-Ft). Amennyiben a versenyző
és a kísérő saját forrásból finanszírozni tudja a költségeket az elnökség a részvételhez
hozzájárul.
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EJ egy írásos anyagot készített a létrehozandó szakmai bizottságot illetően. Kizárólag
tanácsadó jelleggel szeretné ha ez a bizottság segítené az elnökség munkáját.
Fné szerint EJ által javasolt személyek kizárólag edzéssel kapcsolatban tudnának segíteni.
Véleménye szerint a bizottságnak komplexebb feladatok megoldásában kellene részt venni.
EJ elmondta, hogy a következő elnökségi ülésre kidolgoz egy másik szakmai bizottságot
illető tervezetet.
E. 6/2011/8. Elnökségi határozat
EJ a következő elnökségi ülésre készít egy másik részletes programot, személyi javaslattal.
RT megkérdezte, hogy Krasznai Andrea meddig részesül a Gerevich ösztöndíjban, mert a
soproni klub edzéseit nem vezeti.
SM június 30.-ig.
EJ nem javasolta Zándoki Bálint további támogatását az eb. versenyek során.
SM elnök az elnökségi ülést bezárta.
Következő elnökségi ülés: 2011. május 23. 9 óra

Budapest, 2011. április 18.

Lejegyezte:
Borbély Ferenc

Budapest, 2011. április 14.

Hitelesítette:
Eszes János
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