Jegyzőkönyv
Elnökségi Ülés 2018.04.06.
Helyszín: Tápiószentmárton, konferenciaterem
Jelenlévők:
Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök, Nagy Gábor elnökségi tag, Balla Zsolt elnökségi
tag, Máté Gyöngyi elnökségi tag, Lovász Tamás elnökségi tag, Csikós Norbert főtitkár,
Windischmann Mercédesz sportigazgató, Pelyhe-Zakariás Barbara, Molnár Júlia, Banda Tibor,
Kalácska Zsolt, Szabó Zsolt
Vánky Sebastian üdvözli az elnökségi tagokat. Megállapítja, hogy az Elnökség 6 fővel
határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Pelyhe-Zakariás Barbarát. Az elnökség
egységesen elfogadja. Vánky Sebastian elmondja, hogy az elnökségi ülés napirendje és
mellékletei az elnökségi tagok részére az ülés előtt megküldésre kerültek.

1. Létesítmény-fejlesztéssel kapcsolatos tájékoztató
Vánky Sebastian tájékoztatja az elnökséget a létesítmény-fejlesztési projekt előrehaladásával
kapcsolatban. Kalácska Zsolt elmondja, hogy amennyiben a területtel kapcsolatos előszerződést
sikerül aláírni, akkor azután milyen lépések következnek.
13/2018 határozat: Az elnökség egységesen elfogadja azt a PIB (Projekt Irányító
Bizottság) javaslatot, hogy az OPTI-PLAN Kft. legyen a tervezője a létesítménynek.

2. Versenyengedélyek díja
Vánky Sebastian részletesen elmondja, hogy a versenyengedélyek díjából melyik tétel
(biztosítás, regisztrációs költség a MOB felé, adminisztrációs díj, stb.) pontosan mekkora
költséggel jár a Szövetségnek. Valamint azt hogy mit tartalmaz:
-

Minden magyar versenyen az indulás joga

-

Verseny rendezői biztosítás

-

Versenyzői felelősség biztosítás

-

Baleset biztosítás

-

Verseny licensz minden IAA versenyre

-

Verseny licensz minden IFAA versenyre

-

Verseny licensz minden WA versenyre

-

Közbiztonságra különösen veszélyes eszköz igazolt birtoklása közterületen (autó is az)

-

Eleven engedmény 5-15%

Kalácska Zsolt szerint a színvonalas szolgáltatás nyújtás erőn felül történik jelenleg, aminek
sokkal magasabb a költsége, mint amennyivel most számolunk.
Vánky Sebastian javaslata, hogy egységesen (gyerek, felnőtt) 6000 Ft legyen a
versenyengedélyek díja.
14/2018 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azon javaslatot, hogy egységesen
6000 Ft legyen a versenyengedélyek díja 2018. június 1.-től.
Az elnökség kérése, hogy azon egyesületek, akik nem fizették eddig a 2018. évi tagdíjat, és emailen kaptak felszólítást, telefonon legyenek értesítve az elmaradásukról. Akik nem váltottak
versenyengedélyt, azoknak email-en küldjön értesítést az iroda, hogy a sporttörvény értelmében
a tagság feltétele az, hogy egyesület a versenyrendszerben részt vesz. Évente minimum 1
verseny engedély kiváltásától nem tudunk eltekinteni. Ezt a közgyűlés előtt minimum1 héttel
tegyék meg.
3. Állami támogatások 2018
Vánky Sebastian összefoglalja a 2018. évi állami támogatások összegét, amelyekről már kapott
a Szövetség értesítést. A működési kiadásokra kapott 8,8 millió Ft nagyon kevés, annak
fényében, hogy csak a bértömeg 6,3 alkalmazottra 30 millió forint felett van. Működési
költségre minimum 40 millió forintot kell számolni. A választások után kérvényezzük
tényekkel alátámasztva, hogy emeljék fel ezt az összeget.
4. Kommunikáció a szövetségi kapitány és az egyesületek között
Dr. Zoltán Levente jelenléte nélkül a napirendi pontot nem tárgyalja az elnökség.

5. Támogatások rendszere 2018
- Balog Mátyás kérelmének újra tárgyalása
Vánky Sebastian összefoglalja, hogy a jelenlegi költségvetésből nem lehet kivitelezni a
stratégiában foglalt fejlődést. A „K” szintű válogatott felszereléseit és nemzetközi versenyeit
támogathatja az elnökség, amennyiben ezt a költségvetés megengedi. (ahogyan korábban is
tette). A korábbi gyakorlat szerint a MÍSZ által teljes mértékében támogatásként adott
felszereléseket szerződés alapján vissza kellett adni, ha már nem K szinten lőtt. Vánky
Sebastian javaslata, hogy a felszerelések amortizációja, illetve másra nehezen átruházhatósága
miatt, a szerződés legyen módosítva az alábbiak szerint:
A felszerelések költségének az 50%-át állja a MÍSZ, a másik 50% a versenyzőt terheli. 2 év
„K” szinten való teljesítés után megkapja az íjat és a Szövetség kifizeti a felszerelés másik 50%át is. Ha az elvárt szintet nem teljesíti, nem kapja vissza a felszerelésbe fektetett összeget.

15/2018 határozat: Az elnökség egységesen elfogadja azon javaslatot, hogy a felszerelések
támogatási szerződése az alábbiak szerint legyen módosítva:
A felszerelések költségének az 50%-át állja a MÍSZ, a másik 50% a versenyzőt terheli. 2 év
„K” szinten való teljesítés után a Szövetség kifizeti a felszerelés másik 50%-át is.
16/2018 határozat: Balogh Mátyás támogatási kérelmét is egységesen elfogadta az
elnökség a 15/2018 határozatban foglalt feltételekkel.

6. 2018-as költségvetés
Az elnökség elhalasztotta a napirendi pontot.
7. Alapszabály módosítás
Az elnökség elhalasztotta a napirendi pontot.

Az Elnök úr megköszöni a megjelenteknek a részvételt és bezárja az ülést.
Tápiószentmárton, 2018.04.06.
VÁNKY SEBASTIAN
ELNÖK

