MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2011. április 27. 17h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Németh Péter
Daragó István
Sasvári Sándor

Tarapcsák Péter
Kővári Kázmér
Nádasdi János
Zólyomi Andrea

Elnök
Gazdasági alelnök
Elnökségi tag
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvzető
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Old timer szakágvezető
Felügyelő bizottság tagja
Felügyelő bizottság tagja
Főtitkár

dr. Némethi Zsolt

MAMS jogi tanácsadója

Wodicskáné Tállyai Beatrix

egyesületi vezető

Kökényesi György

Pusztai Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 5 jelenlévő
fővel határozatképtelen. A jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi Andreát javasolja, a hitelesítésre
Németh Pétert és Daragó Istvánt kéri fel.
1//E/2011.04.27 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek
Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Németh Pétert és Daragó Istvánt nevezi
ki.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1.
2.
3.
4.
5.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Tagfelvétel
Fegyelmi bizottság beszámolója
A szövetség pénzügyi helyzete
Egyebek

Pusztai Csaba: javasolja a tagfelvétel törölni a napirendről, mivel az egyesület nem szerzett be
adóigazolást. Eddig is ragaszkodtunk a szabályokhoz, most sem teszünk kivételt. Ha
megvannak a kért dokumentumok, rendkívüli elnökségi ülést fogunk összehívni.
2/E/2011.04.27 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja a napirend
módosítását.
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A módosított napirend a következő:
1.
2.
3.
4.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Fegyelmi bizottság beszámolója
A szövetség pénzügyi helyzete
Egyebek

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: röviden ismerteti az előző ülésen elhangzottakat.
Sasvári Sándor: a titkárság kiküldhetne egy értesítést a szakágvezetőknek, hogy mikor lesz
műsoron a MAMS megrendelésére készült következő televíziós összefoglaló. Ugyanúgy a
honlapon is meg kéne jelentetni, hogy minél többen nézzék.
Pusztai Csaba: a honlapon az egyes versenyek eredményét is meg kell jelentetni. Kéri a
szakágvezetők együttműködését ebben.

2. napirendi pont: Fegyelmi bizottság beszámolója
Pusztai Csaba: maximális köszönet illeti a bizottságot, igen magas színvonalon végzik a
munkájukat.
3/E/2011.04.27 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a Fegyelmi
bizottság 2010. évi beszámolóját.
Pusztai Csaba: a beszámolóban is olvasható volt, hogy elvileg 5 fős a bizottság, gyakorlatilag
viszont 3 fő az, aki ténylegesen dolgozik. Bővítsük a létszámot, aki tud, hirdesse, hogy
tagokat keresünk a fegyelmi bizottságba.
Németh Péter távozik, az elnökség határozatképtelen

3. napirendi pont: A szövetség pénzügyi helyzete
Pusztai Csaba: a bevételek messze elmaradnak a tavalyihoz képest. Ez az idei évben még nem
okozza a szövetség pénzügyi megingását, de ez csak a korábbi években képzett tartalékok
felhasználásával biztosítható.

4. napirendi pont: Egyebek
Az Egyebek napirendi pontban Pusztai Csaba tájékoztatja az Elnökséget a gyorsasági szakág
jelenlegi helyzetéről. Egy közleményt kell megfogalmazni, amit a MAMS honlapra teszünk
fel.

2

További észrevétel és hozzászólás hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.

Budapest, 2011. május 2.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Németh Péter

____________________________
Daragó István
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