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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

1/2003. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ

Időpont:

2003 február 18.

Helyszín:

Amerikai Kereskedelmi Kamara, Budapest, Deák Ferenc u. 10.

Jelen voltak:

Fáth Péter elnök, Dietrich Tamás alelnök, Borbély Ferenc
elnökségi tag, Radasics Tibor elnökségi tag, Pruzsinszky Tamás
elnökségi tag.
Meghívottként: Hódi András Felügyelő Bizottsági elnök, Jáger
Ferenc (Hód-Kerékpáros SE), Pintér József (Gencsapáti SE),
Fixl Miklós (Műv.ház, Szombathely).

Napirendi pontok:
1. Előző elnökségi emlékeztető áttekintése,
2. Beszámoló az eltelt időszakban végzett tevékenységről,
3. 2003. évi versenynaptár véglegesítése,
4. Vegyes ügyek.

E 1/2003/1. Elnökségi határozat (5 igen)
Az elnökségi emlékeztetőt Pruzsinszky Tamás hitelesíti.

Fáth Péter elnök köszöntötte a megjelenteket, megkérdezte, hogy a napirendi
pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, illetve javaslata.
Új napirendi pontra, illetve a meghívóban szereplő pontok módosítására javaslat nem érkezett.
E 1/2003/2. Elnökségi határozat (5 igen)
Az elnökség tagjai a meghívóban lévő napirendi pontokat elfogadták.

1. számú napirendi pont:

Az előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése.

E 1/2003/3. Elnökségi határozat (5 igen)
A 2002. december 15-én készült elnökségi ülés emlékeztetője hiteles, észrevétel javaslat nincs.
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2. számú napirendi pont:

Beszámoló az eltelt időszakban végzett tevékenységről.

Fáth Péter elnök röviden idézett a Közgyűlési meghívóhoz mellékelt elnökségi
beszámolóból. Véleménye szerint az anyag minden lényeges információt és eredményt
tartalmaz. Természetesen a Közgyűlésen szóbeli kiegészítés lehetséges.
Továbbiakban elmondta, hogy Az elnökség 2002-ben két alkalommal ülésezett (április
24, december 15). Az elnökségi ülések száma ugyan nem túl magas, azonban hatékonysága és
munkája a szakosztályvezetők tanácsának, illetve a szakmai bizottság által előkészített
anyagoknak köszönhetően gyors és zökkenőmentes volt. Az elnökség minden alkalommal
határozatképes volt. A Szövetség 2002. évi közgyűlésén (2002. 05. 21.) az elnökségi
tagságban változások történtek. Rózsa B. György lemondott az elnökségi tagságáról, helyére
Pruzsinszky Tamást választotta a Közgyűlés. Pruzsinszky Tamás néhány évvel ez előtt aktív
versenyzőként tevékenykedett a sportágban. Jelenleg a soproni egyesület lelkes segítője.
Meglehetősen régóta ismeri a Szövetség életét és munkáját.
A közgyűlés által elfogadott költségvetést az elnökség az elmúlt évben nem módosította.
Az elnökségen belül a sportdiplomácia feladatok ellátását, nemzetközi konferenciákon való
részvételt Dietrich Tamás alelnök és Borbély Ferenc főtitkár látta el. Nemzetközi
viszonylatban változások történtek mind a vezetőség mind, pedig a szabályok terén.
Természetesen ezeket a változásokat igyekeztünk tekintetbe venni a hazai szabályok
kialakításánál, mely nem ment zökkenőmentesen.
A nemzetközi szervezettel megfelelő a Szövetség viszonya. Az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően több javaslatot is beterjesztettünk, melyet sajnos nem fogadtak el.
Jelentős sikerként könyvelhetjük el, hogy Borbély Ferenc sikeresen elvégezte a nemzetközi
szövetség által szervezett versenybíró tanfolyamot, s ezzel a vizsgával nemzetközi minősítést
szerzett.
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnökségében Dietrich Tamás és Borbély Ferenc
képviselte sportágunk érdekeit.
Az év folyamán a Gyermek, -Ifjúsági és Sportminisztérium ellenőrzést tartott a Szövetségnél.
Az ellenőrzés átfogó és mindenre kiterjedő volt. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy súlyos
hiányosságokat nem követünk el. Több dologban azonban javítani kellett a Szövetség
tevékenységében, melyet a májusi Közgyűlésen meg is tettünk. A Sporttörvény által előírt
szabályzatok jelentős részben elkészültek, és az elnökség elfogadta azokat. A Minisztérium
pénzügyi megállapításait tekintetbe véve elmondhatjuk, hogy pénzügyi és könyvelési hibánk
nem volt, amit a Felügyelő Bizottság jelentése is alátámaszt.
E 1/2003/4. Elnökségi határozat (5 igen)
Az eltelt időszakban végzett tevékenységről szóló beszámolót az elnökség elfogadta.
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3. számú napirendi pont:

2003. évi versenynaptár véglegesítése.

Fát Péter elmondta, hogy az előző elnökségi ülésen a Gencsapáti SE kérésére az
elnökség módosította (E 9. 2002/2. elnökségi határozat) a naptárt. Az eltelt idő óta kérelem
újabb módosításra nem érkezett. /„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 1/2003/5. Elnökségi határozat ( igen)
Az elnökség a 2003. évi versenynaptárt elfogadta.

4. számú napirendi pont:

Vegyes ügyek.

A vegyes ügyek keretében Hódi András a Felügyelő Bizottság nevében elmondta,
hogy a Közgyűlés elé beterjesztendő jelentésben súlyos hibákat nem találtak. Javasolta, hogy
a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata a következő elnökségi ülésre készüljön el.
Fáth Péter a kért szabályzat mielőbbi elkészítésére tett javaslatot.

E 1/2003/6. Elnökségi határozat ( igen)
A Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát a következő elnökségi ülésre, de legkésőbb
2003. május 31-ig el kell készíteni. Felelős: Borbély Ferenc

Fáth Péter elnök megköszönte a részvételt mindenkinek, és az elnökségi ülést bezárta.

Következő elnökségi ülés időpontja: 2003. május

Budapest, 2003. február 18.

Lejegyezte:
Borbély Ferenc

Hitelesítette:
Pruszinszky Tamás
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