MRSZ Siklórepülő Szakági Szekcióülés
2014.október 19-én
Napirendi pontok:
1. A korábbi szakbizottság beszámolójának ismertetése.
2. Szakági működési szabályzat megtárgyalása és megszavazása
3. A 2. pontban megszavazottak szerinti szakbizottság választása.
Levezető elnök javaslat Csiga Sándor
Szavazás: Egyhangúlag megszavazva
Jegyzőkönyv vezető javaslat: Tóth Zsuzsanna
Szavazás: Egyhangúlag megszavazva
Mandátum vizsgálók javaslat: Horváth Zoltán, Kardos István
Szavazás: Egyhangúlag megszavazva (vagy 2 tartozkodás?)
Hozzászólás:
KardosI.: Elfogadható –e a beszkennelt meghatalmazás, a jelenlevőket kérjük szavazásra.
Szavazás: igen 16fő, nem 1fő, tartózkodik 2fő
Határozat: a javaslat elfogadva.
A mandátumvizsgálat során megállapításra került, hogy 19 fő összesen 82 mandátummal
jelent meg. Ebből összesen 17 jelenlevő és 56 meghatalmazás érvényes. Így összesen 73
szabályos mandátum van.
Szavazatszámlálók javaslat: Horváth Zoltán, Kardos István
Szavazás: Egyhangúlag megszavazva
1. Napirendi pont, a korábbi szakbizottság beszámolójának ismertetése:
Kerekes László felolvasta a korábbi szakbizottság munkáját. (Csatolva)
Tábor T.: Nem tudja elfogadni, hogy az MRSz mint illetékes szerv nem képes a
teljesítményjelvényeket az FAI-nál elintézni.
Kerekes L.: 4 éve nem tudja egyetlen főtikár sem elintézni.
Tóth Zs.: az FAI shop-ban sem található ilyen jelvény.
2. Napirendi pont a szakági működési szabályzat megtárgyalása:
Tábor Tamás: melyik javaslatból dolgozzunk? Az általunk létrehozott a korábbi kettő
figyelembevételével készült.
Kerekes L.:: Legyen a legutóbb közzétett
Tábor Tamás vállalta, hogy pontonként felolvassa a javaslatot.
Szavazás: Egyhangúlag megszavazva
Kerekes L.: a szakági ülés legyen mindenhol szekcióülés mert az MRSZ alapszabályában így
szerepel.
Zsolnay P.: nézzük meg, de összeillesztettük. Az alapszabály mos ülést ír. A szekciót kell
mindenhonnan kivenni.
Javaslat (Zsolnay P.): a szekció legyen kivéve mindenhonnan.
Szavazás: Egyhangúlag megszavazva

SZMSZ előlap: Szavazás: Egyhangúlag megszavazva
I. (1) (2) (3) (4) pont felolvasva, a (2) pont módosítva.
Szavazás: a módosítás egyhangúlag megszavazva
II. (1)-(8)-ig felolvasva.
II.(3) pont megvitatása.
Javaslat
Tóth Zs.: a klubokat nem kellene ide keverni, hiszen mindenhol a sportolókról beszél a
javaslat, így a klubot vegyük ki.
Szavazás: a módosítás többséggel megszavazva
II.(7) pont megvitatása.
Javaslat
Tóth Zs.: A licence nélküli sportolók bekerüljenek-e (tömegsport támogatása) –nem javaslom,
ezt vegyük ki.
Szavazás: 4 igen, 68 nem, 1 tartózkodik
Határozat: a javaslat elutasítva.
Szavazás a teljes II-es pontról
69 igen. 4 nem, 1 tartózkodik .
Határozat: a javaslat elfogadva.
III. pont.(1)-(6)-ig felolvasva.
(3). e, megvitatása.
Javaslat:
Kerekes L.: lehessen képviselő a klub bíróságilag bejegyzett vezetője a klublétszámot
figyelembe véve, nem kizárva a tag saját jogon levő képviseletét.
Javaslat megvitatása.
A megfogalmazott javaslatról szavazás.
4 ellene, 2 tatózkodás 67 igen.
Határozat: A javaslat elfogadva.
Horváth Zoli mandátum ellenőrzés miatt kint volt, így a II-es ponthoz visszatértünk.
Javaslat: (8)-as ponthoz
Horváth Z.: válogatott keret összeállítása is legyen benne
Zsolnay P.:: A javaslat más pontban benne van, így ezt ide külön nem kell betenni.
Javaslat: nem kell ide külön betenni
Szavazás: a módosítás egyhangúlag megszavazva
IV. pont (1)-től (2) g,-ig felolvasva.
Vita a (2). g,-ről.
Több javaslat hangzott el. Legyen 10%, Vagy maradjon 5% de min 2 klubból.
Javaslat: Legyen 5% de min. 2 klubból (f, pont)
Szavazás: a módosítás egyhangúlag megszavazva
Kérdés: A szakági ülésről meghívó kiküldése milyen módon legyen? e, f, pontokról vita
Több javaslat: mindenki adja meg kötelezően az email címét így mindenki megkaphatja, vagy
csak a klubvezetőknek menjen ki.
Az email cím megadása nem kötelező, de aki megadja, annak ki kell küldeni.
Javaslatok: az elnök legyen kicserélve vezetőre az MRSz alapszabálya szerint.
e, pont mandátumok legyen kicserélve szavazásra jogosultakra

f, pont sportolók helyett, szavazásra jogosultak
Szavazás: az e, f, pontok módosítása 4 ellene, 0 tartózkodás, 69 igen szavazattal elfogadva.
Teljes (2). g, pontról szavazás:
Szavazás: a módosítás egyhangúlag megszavazva
IV. pont (3) bek. b, ii pont iii pont javaslat: ii pontból a zárójeles részt töröljük, iii pont
kiegészítve.
Szavazás: a módosítás egyhangúlag megszavazva
IV. pont (3) bek. c, pont, d, viii pontok javaslata: elnök itt is javítandó vezetőre, d, pont viii
mondat végét töröljük.
Szavazás: a módosítás egyhangúlag megszavazva
IV. pont (3) teljes szakasz szavazása.
Egyhangúlag elfogadva
IV. pont elejétől végéigg szavazása.
Egyhangúlag elfogadva.
Határozat: a javaslat elfogadva.
V. pont ismertetése
Szavazás: egyhangúlag elfogadva
VI. pont záró rendelkezéshez javaslat:
Kerekes L. Legyen a szakág megszűnéséről rendelkezés.
Ennek megvitatása.
A közösen készített javaslat szavazatra terjesztése:
Szavazás: egyhangúlag elfogadva
A teljes működési szabályzat a kiegészített javaslatokkal szavazásra bocsátása.
Szavazás: egyhangúlag elfogadva
Határozat: A működési szabályzat teljes egészében elfogadva.
Csatolva a dokumentum amiből dolgoztunk. Pirossal a törölt elemek, sárgával a javítások,
elfogadott javaslatok. Ezt Zsolnay Péter készítette.
(Megjegyzés: A IV. pontban a munkacsoport nem 3-as pont, hanem 4-es. Zsuzsi)
3. A 2. pontban megszavazottak szerinti szakbizottság választása.
Kérdés: Legyen-e nyílt szavazás a jelöltekről?
Szavazás: 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat, egyhangúlag elfogadva

Jelöltek/szavazatok: Képes Péter
Forgó Szilárd
Kaszás Sándor
Kovács Endre
Szakács Botond
Tábor Tamás
Rácz Balázs
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A megszavazott szakbizottsági tagok tehát:
Tábor Tamás
Forgó Szilárd
Rácz Balázs
Kaszás Sándor
Kovács Endre
A szakbizottság vezetőt maguk közül később választják meg.
A szakági ülés bezárása.
A jegyzőkönyvet rögzítette:
Tóth Zsuzsanna
A jegyzőkönyv hiteléül:

Zsolnay Péter

Budapest, 2014. október hónap 19. napján.

Rácz Balázs

