Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2002. december 15. elnökségi ülésének emlékeztetője

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

2002/2. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ

Időpont:

2002. december 15.

Helyszín:

Borcsa Étterem, Balatonfüred, Tagore sétány

Jelen voltak:

Dietrich Tamás alelnök, Radasics Tibor elnökségi tag, Borbély Ferenc
elnökségi tag, Pruzsinszky Tamás elnökségi tag.
Meghívottként: Hódi András Felügyelő Bizottsági elnök, Pintér József
(Gencsapáti SE), Babarczi Ferenc (Lőrincz 2000 SE), Rozsenich
Tamásné (Soproni Autóklub BMX SE),

Napirendi pontok:
1.
2.

3.
4.
5.

Előző elnökségi emlékeztető áttekintése,
A Szövetség működésével kapcsolatos szabályzatok elfogadása,
a. Fegyelmi Szabályzat;
b. Sportfegyelmi és Döntőbíráskodási Szabályzat;
c. Felügyelő Bizottság ügyrendje;
d. SZMSZ.
2003. évi Közgyűlés időpontjának megállapítása,
2003. évi versenynaptár véglegesítése,
Vegyes ügyek.

E 1. 2002/2. Elnökségi határozat (4 igen)
Az elnökségi emlékeztetőt Radasics Tibor hitelesíti.

Dietrich Tamás alelnök köszöntötte a megjelenteket, megkérdezte, hogy a napirendi
pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, illetve javaslata.
Radasics Tibor elmondta, hogy az előző elnökségi ülés és a közgyűlés jegyzőkönyvét nem
kapta meg. Kérte, hogy a főtitkár küldje el számára mihamarabb a szükséges anyagokat.
Hódi András csatlakozva az előző kérelemhez, elmondta, hogy a Hód-Kerékpár SC elnöke
Jáger Ferenc külföldön tartózkodik, helyettesítéséről Ő gondoskodik, és az egyesület számára
küldött anyagok nehezen jutnak el hozzá. A Szövetség a jövőben részére is küldje meg a
szükséges anyagokat.
Borbély Ferenc ígéretet tett az emlékeztetők, illetve a jegyzőkönyvek postázására.
Új napirendi pontra, illetve a meghívóban szereplő pontok módosítására javaslat nem érkezett.
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E 2. 2002/2. Elnökségi határozat (4 igen)
Az elnökség tagjai a meghívóban lévő napirendi pontokat elfogadták.

1. számú napirendi pont:

Az előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése.

E 3. 2002/2. Elnökségi határozat (4 igen)
A 2002. április 24-én készült elnökségi ülés emlékeztetője hiteles, észrevétel javaslat nincs.

2. számú napirendi pont:

A Szövetség működésével kapcsolatos szabályzatok elfogadása:
a. Fegyelmi Szabályzat,
b. Sportfegyelmi és Döntőbíráskodási Szabályzat,
c. Felügyelő Bizottság ügyrendje,
d. SZMSZ.

Dietrich Tamás alelnök elmondta, hogy a Sportminisztérium megállapításait tekintetbe
véve a Szövetség összes szabályzata az év folyamán elkészült. A Szervezeti és Működési
Szabályzat véglegesítésére, a Magyar Kerékpársportok Szövetségének SZMSZ-ét tekintetbe
kell venni. A főtitkár több alaklommal kérte az eredeti példányt az MKSZ-től azonban mind a
mai napig az nem érkezett meg. Bor Sándor elnök úr ígéretet tett, hogy december végéig azt
megküldi.
Radasics Tibor véleménye szerint a mellékelt szabályzatok nagyon szigorúak, ha a Szövetség
testületi szervei (Fegyelmi Bizottság, Elnökség,) következetesen tartják magukat e
szabályokhoz, a sportolóknak szinte semmilyen jogaik nem lesznek. Tisztázni kell, hogy a
Sportfegyelmi és Döntőbíráskodási Szabályzatban, illetve a Fegyelmi Szabályzatban foglaltak
szerint ki minősül fellebbviteli bizottságnak. Nehezményezte, hogy gyakorlatilag a sportolóra
bármilyen fokú büntetés kiszabható.
Dietrich Tamás elmondta, hogy a mellékelt szabályzatok a sporttörvény és a Polgári
Törvénykönyv előírásai alapján készültek. A büntetések kiszabására a Fegyelmi Bizottság
jogosult, ha az annak hatásköre. A sporteseményeken történő sportfegyelmi vétségek
megállapításának útmutatói megtalálhatóak a szabálykönyven. Ezen vétségek büntetéseinek
kiszabására a verseny vezetőbírája jogosult. Természetesen fellebbezési lehetőség ebben az
esetben is lehetséges.
Hódi András a Felügyelő Bizottság nevében elmondta, hogy megvizsgálták a Felügyelő
Bizottság ügyrendjére vonatkozó szabályzatot, és azt elfogadásra javasolják. Kérte az
elnökséget, hogy az FB. ügyrendjére vonatkozó szabályzat 4. oldal 5.§. 2., és 3. bekezdésében
említett Számvizsgáló Bizottság megjelölést Felügyelő Bizottságra módosítsa.

E 4. 2002/2. Elnökségi határozat (4 igen)
Az elnökség a Szövetség Fegyelmi Szabályzatát elfogadta.

E 5. 2002/2 Elnökségi határozat (4 igen)
Az elnökség a Szövetség Sportfegyelmi és Döntőbíráskodási Szabályzatát elfogadta.
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E 6. 2002/2. Elnökségi határozat (4 igen)
Az elnökség a Szövetség Felügyelő Bizottságának ügyrendjét - 4. oldal 5.§. 2., és 3.
bekezdésében említett helytelen Számvizsgáló Bizottság megjelölést Felügyelő Bizottságra
módosítással - elfogadta.

E 7. 2002/2. Elnökségi határozat (4 igen)
Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát legkésőbb 2003. február végéig el kell
készíteni. Az összeállításnál figyelembe kell venni a MKSZ idevonatkozó szabályzatát.

3. számú napirendi pont:

2003. évi Közgyűlés időpontjának megállapítása

Dietrich Tamás elmondta, hogy a Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége
határozatának értelmében, minden szakági szövetségnek is meg kell tartania az éves
beszámoló közgyűlését. A közgyűlés időpontjának 2003. február 12-ét, illetve 13-át javasolta.
Hódi András a Felügyelő Bizottság nevében kérte az elnökséget, hogy az FB. beszámolóhoz
szükséges anyagokat időben megkaphassa.
Borbély Ferenc főtitkár elmondta, hogy a pénzügyi elszámolás várhatóan január végére
elkészül. A végleges elszámolás birtokában értesíteni fogja az FB. elnökét és a szükséges
anyagokat eljuttatja számára.

E 8. 2002/2. Elnökségi határozat (4 igen)
A Szövetség soron következő 2003. évi közgyűlését 2003. február 12-én, vagy 13-án tartja.

4. számú napirendi pont:

2003. évi versenynaptár véglegesítése.

A 2003. évi versenynaptárral kapcsolatban Pintér József (Gencsapáti SE) elmondta, hogy az
előzetesen megállapított programhoz képest, szeretnének módosítani az általuk rendezett
verseny időpontján. Az új időpont 2003. május 3.-4.

E 9. 2002/2. Elnökségi határozat (4 igen)
A Szövetség elnöksége a versenynaptárt a Gencsapáti OB. időpontjának módosításával
elfogadta.

5. számú napirendi pont:

Vegyes ügyek.

A vegyes ügyek keretében Dietrich Tamás elmondta, hogy a főtitkárral közösen voltak a
Sportminisztériumban egy budapesti BMX pálya létesítése ügyében. Mesterházy Attila
államtitkárral történt megbeszélés után a Minisztérium kiemelten támogatja a Szövetség
pályázatát. A 2003-as év első negyedévében lesz lehetőség új létesítmény építési pályázat
beadására.
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Borbély Ferenc elmondta, hogy a Nemzeti Sportszövetség értesítése szerint a Szövetség
további anyagi támogatáshoz juthat. A 2002-as évbe a Szövetség minden anyagi
kötelezettségének eleget tett. Minimális tartalékkal kezdheti a 2003-as esztendőt. A további
bevételek a 2003-as költségvetés tartalékjába helyezhetők.
Dietrich Tamás megkérdezte, hogy az Ausztráliában rendezendő Világbajnokságra kíván-e
valamelyik egyesület, sportolót nevezni.
A jelenlévő egyesületi vezetők többsége az anyagi kiadások túlzott mértékét alapul véve nem
neveznek versenyzőt a VB.-re.
Radasics Tibor üdvözölte a 2002-es év folyamán felmerült versenyzői és kísérői biztosítás
lehetőségét. Megkérdezte, hogy a jövő év folyamán is lehetségesek ezek a kedvezmények.
A versenyzői igazolványhoz hozzárendelt hazai biztosítással kapcsolatban több kérdés merült
fel: 1. ha fizetni kell ezért a biztosítási formáért, akkor a balesetet szenvedett versenyzők
térítést kapnak-e? 2. a 2003-as évben is kötelező jelegű lesz ez a biztosítás?

E 10. 2002/2. Elnökségi határozat (4 igen) egyhangú
A Szövetség elnöksége feléri a főtitkárt, hogy a felmerült kérdésekben járjon el a Magyar
Kerékpársportok Szövetségénél.

Következő elnökségi ülés időpontja: 2003. február

Budapest, 2002. december 15.

Lejegyezte:
Borbély Ferenc

Hitelesítette:
Radasics Tibor
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