Emlékeztető
a 2016. február 22-i Elnökségi ülésről
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Az ülés folyamatosan határozatképes.
1.

Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak eseményeiről (Körcsarnok átadás,
Magyar Nagydíj, Közép-kelet Európai Birkózó Szövetségek konferenciája.
Előterjesztő: Bacsa Péter ügyvezető alelnök

2.

Előterjesztés a 2016. évi felnőtt Európa-bajnokságon való részvételre.
Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató

3.

Előterjesztés a 2016. évi U23-as Európa-bajnokságon való részvételről.
Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató

4.

Javaslat a 2016. évi Gerevich Programban résztvevő edzők és versenyzők
ösztöndíjának felosztásáról.
Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató

5.

A Kiemelt Sportágfejlesztés 2016. évi egyesületi támogatás felosztási elveinek
elfogadása.
Előterjesztő: Bacsa Péter ügyvezető alelnök, Kálmán Tibor sportágfejlesztési
koordinátor

6.

A Sport XXI. program 2016. évi támogatás felosztási elveinek elfogadása.
Előterjesztő: Bacsa Péter ügyvezető alelnök

7.

A Magyar Birkózó Szövetség 2016. évi Közgyűlésének előkészítése
Az MBSZ Bizottságok 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolók elfogadása
A közgyűlés időpontjának kitűzése
Előterjesztő: Bacsa Péter ügyvezető alelnök

8.

Tájékoztató a szövetség aktuális pénzügyi helyzetéről.
Előterjesztő: Farkas Tibor főtitkár

9.

Egyebek
Tagfelvételi kérelmek
2016. évi versenyek bírói létszáma és díjazása
Változás a Szakmai Bizottság élén
A Felügyelő Bizottság által – a szövetség működésének, gazdálkodásának és
vagyonkezelésének ellenőrzése kapcsán – készített intézkedési terv
elfogadása.
2016. évi regionális utánpótlás táborokban részvevő egyesületek besorolása
A KSF egyesületi program előfinanszírozásának lehetősége

10.

A Magyar Birkózó Szövetség másodfokú fegyelmi szerve ügyrendjének elfogadása.
Előterjesztő: Dr. Kökény Zoltán, a Jogi, Átigazolási és fegyelmi Bizottság elnöke

11.

Jelentés az MBSZ 2015. évi felnőtt NB I-es CSB-vel kapcsolatban első fokon hozott
fegyelmi határozatokról.
Előterjesztő: Dr. Kökény Zoltán, a Jogi, Átigazolási és fegyelmi Bizottság elnöke
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12.

Másodfokú fegyelmi eljárások lefolytatása. Eljárás alá vontak: Csepeli Birkózó Club,
Erzsébeti Spartacus MTK Birkózó Szakosztálya.

Ügyrendi határozat: Farkas Tibor főtitkár előterjesztése alapján az Elnökség egyhangúan
elfogadta az ülés napirendi pontjait a fentiek szerint.
Szavazás:

24 igen

0 nem

0 tartózkodás

1.

Bacsa Péter ügyvezető alelnök tájékoztatta az Elnökséget az előző ülés óta eltelt
időszak fontosabb eseményeiről. Január 30-án, az utánpótlás csapatbajnokság
keretében került átadásra a felújított és azbesztmentesített Körcsarnok. Február 67. között került megrendezésre az idei Magyar Nagydíj Szombathelyen. A versenyt
megelőzően megtartottuk az első Közép-kelet Európai Birkózó Szövetségek
konferenciáját.

2.

3/2016. számú határozat: Komáromi Tibor szakmai igazgató előterjesztése
szerint az Elnökség egyhangú szavazattal jóváhagyta a felnőtt Európa-bajnokságra
utazó válogatott keretek összetételét a melléklet szerint.
Szavazás:
23 igen
0 nem
0 tartózkodás

3.

4/2016. számú határozat: Komáromi Tibor szakmai igazgató előterjesztése
alapján ez Elnökség egyhangúan elfogadta az U23-as Európa-bajnokságra utazó
válogatott keretek összetételét a melléklet szerint.
Szavazás:
24 igen
0 nem
0 tartózkodás

4.

5/2016. számú határozat: Komáromi Tibor szakmai igazgató előterjesztése
alapján az Elnökség egyhangúan elfogadta a 2016. évi Gerevich Programban
résztvevő edzők és versenyzők ösztöndíjának felosztását a melléklet szerint.
Szavazás:
24 igen
0 nem
0 tartózkodás

5.

Kálmán Tibor sportágfejlesztési koordinátor ismertette az elnökséggel a Kiemelt
Sportágfejlesztés 2016. évi egyesületi támogatás felosztására kidolgozott elveket
6/2016. számú határozat: Kálmán Tibor sportágfejlesztési koordinátor
előterjesztése alapján az Elnökség egyhangúan a Kiemelt Sportágfejlesztés 2016. évi
egyesületi támogatás felosztási elveit a melléklet szerint
Szavazás:
24 igen
0 nem
0 tartózkodás

6.

7/2016. számú határozat: Bacsa Péter ügyvezető alelnök előterjesztése alapján az
Elnökség egyhangúan elfogadta a Sport XXI. program 2016. évi támogatás felosztási
elveit a melléklet szerint.
Szavazás:
24 igen
0 nem
0 tartózkodás
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7.

8.

9.

8/2016. számú határozat: Az Elnökség egyhangúan úgy határozott, hogy a Magyar
Birkózó Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlését 2016. április 1. napjára hívja össze
a Magyar Sport Háza 1. emeleti konferenciatermébe.
Továbbá elfogadta az MBSZ bizottságainak beszámolóit a 2015. évi
tevékenységükről, mely részét képezi a Közgyűlés elé terjesztendő beszámolónak.
Szavazás:
24 igen
0 nem
0 tartózkodás
Farkas Tibor főtitkár tájékoztatta az Elnökséget a szövetség aktuális pénzügyi
helyzetéről. Az Elnökség a tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul vette,
Egyebek
Az Elnökség megvizsgálta a szövetséghez beérkezett tagfelvételi kérelmeket,
valamint az ideiglenes tagsággal rendelkező sportszervezetek működését és az
alábbi határozatot hozta:
9/2016. számú határozat: Az Elnökség egyhangúan úgy határozott, hogy a beadott
tagfelvételi kérelmek alapján az alábbi sportszervezeteknek megadja az ideiglenes
tagságot, melynek időtartama az új Tagfelvételi Szabályzat szerint 2 év: Csolnoki
Diák Szabadidősport Egyesület, Váci Birkózó Nonprofit Kft, KOKO FIGHT Club
Sportegyesület, Szerepi Birkózó Sportegyesület, Szentendrei Kinizsi Honvéd
Sportegyesület, ESMTK Birkózó KFT. Továbbá úgy döntött, hogy a lejárt ideiglenes
tagságú sportszervezetek közül a Miskolc Városi Sportiskolának, a Szolnoki MÁV SEnek, a Nagysápi Küzdősport Egyesületnek, valamint a Tárnok Községi Sportkörnek
megadja az állandó tagságot.
Szavazás:
24 igen
0 nem
0 tartózkodás
10/2016. számú határozat: Bacsa Péter ügyvezető alelnök előterjesztése alapján
az Elnökség egyhangúan elfogadta a Bíróbizottság javaslatát a bírói létszám és
díjazás vonatkozásában a melléklet szerint.
Szavazás:
22 igen
0 nem
0 tartózkodás
Bódi Jenő lemondott a Szakmai Bizottság elnöki posztjáról, ezért az Elnökség az
alábbi határozatot hozta.
11/2016. számú határozat: Bacsa Péter ügyvezető alelnök javaslata alapján az
Elnökség egyhangúan úgy határozott, hogy felkéri a Szakmai Bizottság vezetésére
Komáromi Tibor szakmai igazgatót.
Szavazás:
22 igen
0 nem
0 tartózkodás
Farkas Tibor ismertette a Felügyelő Bizottság által – a szövetség működésének,
gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzése kapcsán – készített intézkedési
tervet. Az Elnökség az alábbi határozatot hozta:
12/2016. számú határozat: Az Elnökség egyhangúan úgy döntött, hogy a szövetség
gazdálkodása, részletesebb költségelemzéséhez, az eddigi módszerek alkalmazását
elegendőnek tartja, azt elfogadja, jelenleg azon változtatni nem kíván.
Szavazás:
21 igen
0 nem
0 tartózkodás
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13/2016. számú határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a 2016.
évi regionális utánpótlás táborokban részvevő egyesületek besorolását a melléklet
szerint.
Szavazás:
21 igen
0 nem
0 tartózkodás
14/2016. számú határozat: Farkas Tibor főtitkár előterjesztése alapján az
Elnökség úgy határozott, hogy a szövetség 50 millió forint folyószámlahitel
felvételével előfinanszírozási lehetőséget biztosít a 2016. évi KSF egyesületi
programban résztvevő sportszervezetek részére arra az időtartamra, amíg az állami
támogatás rendelkezésre nem áll. A hitel összege kizárólag erre a célra használható
fel.
Szavazás:
17 igen
3 nem
1 tartózkodás
10.

15/2016. számú határozat: dr. Kökény Zoltán, a Jogi, Átigazolási és fegyelmi
Bizottság elnökének előterjesztése alapján az Elnökség egyhangúan elfogadta a
Magyar Birkózó Szövetség másodfokú fegyelmi szervének ügyrendjét a melléklet
szerint.
Szavazás:
21 igen
0 nem
0 tartózkodás

11.

Dr. Kökény Zoltán, a Jogi, Átigazolási és fegyelmi Bizottság elnöke Jelentést tett az
MBSZ 2015. évi felnőtt NB I-es CSB-vel kapcsolatban első fokon hozott fegyelmi
határozatokról.

12.

Másodfokú fegyelmi eljárások lefolytatása.
A napirend megtárgyalására az elnökség zárt ülést rendelt el, az eljárás
lefolytatására dr. Bodó Kristófot kérte fel. Az eljárás után ismertetésre került az
elnökség határozta.
16/2016. számú elnökségi határozat: Az elnökség úgy határozott, hogy, mint
másodfokon eljáró fegyelmi szerv az eljárás alá vont Csepel és az ESMTK kapcsán is
helyben hagyta az elsőfokú fegyelmi bizottság döntését.
Szavazás:
15 igen
0 nem
0 tartózkodás
17/2016. számú elnökségi határozat: A eljárások során vizsgált, a szövetséghez
versenyzők igazolására szolgáló okirat kétes eredete miatt az Elnökség úgy
határozott, hogy megbízza az MBSZ Irodát, hogy az illetékes nyomozó hatóságnál
okirat-hamisítás gyanúja miatt feljelentést tegyen.
Szavazás:
15 igen
0 nem
0 tartózkodás
Kmf.
Készítette:

Jóváhagyta:

Vinkler Krisztina
irodavezető

Bacsa Péter
ügyvezető alelnök
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