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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség
8/2011. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ
Időpont:

2011. augusztus 06. 10.00 óra

Helyszín:

BMX pálya
Sopron, IV. László király u.

Jelen voltak:

Somogyi Miklós (SM), Fulainé Grúber Judit elnökségi
tag (Fné), Molnár József (MJ) elnökségi tag.

Meghívottként:

Szoboszlai Károly (SZK), Borbély Ferenc főtitkár,
Rozsenich Tamás FB. elnök

Távol maradt:

Eszes János, Nagy Tamás elnökségi tagok.

Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.

Előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének áttekintése,
Beszámoló az eb. futamokról,
pénzügyi helyzet,
Vegyes ügyek.

E. 8/2011/1. Elnökségi határozat
Az elnökségi emlékeztetőt Somogyi Miklós hitelesíti.
1. számú napirendi pont:

Előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése

SM megkérdezte, hogy az előző elnökségi ülés emlékeztetőjével kapcsolatban van-e
valakinek észrevétele.
E. 8/2011/2. Elnökségi határozat
A 2011 05. 24. elnökségi ülés emlékeztetője hiteles, észre vétel nincs.
2. számú napirendi pont

Beszámoló az eb. futamokról

BF röviden ismertette az elnökséggel az Európa Bajnoki futamokon történteket. A junior és
elite versenyzők egészen kiválóan versenyeztek. Az elmúlt évhez viszonyítva jelentős javulás
mutatkozik. A papendali világ kupán 5 napos edzőtábor volt. Sajnos az időjárás miatt minden
nap nem lehetett edzeni. Az edzőtábor célja a londoni világ kupára való felkészülés volt.
E. 8/2011/3. Elnökségi határozat
BF szövetségi kapitány beszámolóját az eb. futamoktól az elnökség elfogadta.
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3. számú napirendi pont

Pénzügyi helyzet

BF. ismertette a Szövetség pénzügyi helyzetét. A szoros és átgondolt költségvetésnek
köszönhetően sikerült a tervezett edzőtáborokba, kiemelt versenyekre eljutni az év során.
Nehézséget okozhat viszont a 2012-es versenysorozatra való felkészülés. Ennek tekintetében
MJ alelnök javasolta, hogy BF főtitkári (megbízási szerződés alapján járó) díját a 2011-es év
végéig július 01-től 20.000-ra csökkentse az elnökség.
E. 8/2011/4. Elnökségi határozat
Borbély Ferenc tájékoztatóját a Szövetség pénzügyi helyzetéről az elnökség elfogadta.
E. 8/2011/5. Elnökségi határozat
BF főtitkári feladatokért járó díját az elnökség 2011. július 01-től, 2011. december 31-ig
20.000-ra csökkentette.
4. számú napirendi pont

Vegyes ügyek

BF. tájékoztatta az elnökséget, hogy a MOB és Sportkorház megállapodásának köszönhetően
realizálhatóak a terheléses vizsgálatok. Folyamatban van a vizsgálat időpontjának, jellegének
egyeztetése.
A Magyar Olimpiai Bizottság döntése alapján a válogatott versenyzők klinikai szűrő-,
valamint terhelésdiagnosztikai vizsgálatait térítésmentesen csak a kiemelt státuszú versenyzők
számára biztosítja a Sportkorház. A Kerékpársportok Szövetsége válogatott kiemelt státuszú
felnőtt és utánpótlás korú versenyzőinek névsorát a „Kerékpáros", „BMX" és a „MTB"
mellékletekben csatolták. A korábbi gyakorlattal szemben ezek a versenyzők az év folyamán
több alkalommal is igénybe vehetik szolgáltatást. Azon versenyzők számára, akik a mellékelt
névsorban nem szerepelnek, térítéses formában tudják elérhetővé tenni szolgáltatásaikat,
melyeket a kor igényeihez igazodva a korábbi évtizedek gyakorlatához képest jelentősen
módosítottak. A vizsgálati lehetőségek listáját a BMX Szövetség magkapta. A feltüntetett
árakból ~ 50% kedvezményt tudnak nyújtani együttműködő partnereik számára, a megrendelt
vizsgálatok mennyiségétől függően.
Korábbi elnökségi döntés értelmében (E. 7/2011/7. Elnökségi határozat) Gerevich
ösztöndíjra leadott pályázatokat felülvizsgálta a kezelő szerv. Kiss Gyula és Hódi Zoltán
szakmai végzetsége nem elegendő a pályázat elnyeréséhez.
SM elnök szerint a jelenlegi szövetségi kapitány pályázatát kellene támogatni.
E. 8/2011/6. Elnökségi határozat
2011. július 1-től Borbély Ferenc pályázatát 100.000-ft összeg határig az elnökség támogatja.
Következő elnökségi ülés várhatóan 2011. szeptember
Sopron, 2011. augusztus 06.
Lejegyezte:
Borbély Ferenc
Budapest, 2011. augusztus 06.

Hitelesítette:
Somogyi Mikós
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