Jegyzőkönyv a 2017. február 9. elnökségi ülésről
Jelen vannak: jelenléti ív szerint.
7/2017. Az elnökség határozata, hogy Dr. Kovács Kristóf hétfőig dolgozzon ki az alapszabályra egy A
és egy B verziót, az egyikben benne van a küldöttgyűlési rendszer tagozati formában, ez legyen az A
verzió. A B verzióban a küldöttgyűlés nincs benne, a most érvényben levő alapszabály csupán javított
változata.
HA javasolja, hogy A verziót beszéljük meg.
HA szerint az egésznek van egy elvi része és egy leírt, betűvel kifejezett része. Harang szerint az elv
az, hogy a KMSZ, amennyiben országos lefedettségű szervezetté válik, várhatóan nagyszámú
tagegyesület kéri a felvételét. Ebben az esetben fel kell készülni egy már meglévő struktúrával. Erre
vonatkozik ez a verzió. Ezt kell megvizsgálni, hogy ennek mi a hatékony formája. A szövetségünk
vezérhajója a turizmus, ezért a turisztikai régiókhoz kellene alkalmazkodni. Ott kellene tagozat, ahol
desztináció van. Ezért azt javasolja, hogy az általuk kialakított turisztikai régiók legyenek a tagozat.
Legyen csak régiók és ezek alkalmazkodjanak a desztinációkhoz.
PE: szerinte az egész országot kell lefedni.
NZs: Valami jó indokot találj ki arra, hogy miért kell pont most közgyűlést tartani.
PE megírja az indokolást.
Közgyűlés:
8/2017. A Rendkívüli közgyűlés időpontja és napirendi pontjai külön dokumentumban rögzítve.
PE javasolja a tagfelvételeket előre hozni, hogy az új tagok is szavazhassanak a kérdésekről, ha már
egyszer tagokká akartak válni.
PE igen, HA nem NZs nem támogatja (1 igen, 2 nem szavazat).
HA az alapszabály módosítást kötelezettség szerint a régi tagoknak kell kiküldeni és ezért ők ismerik
és ők ennek ismeretében szavaznak. Amikor el van fogadva a módosított alapszabály, utána lehet
szavazni a tagfelvételről és utána már az addig esetlegesen megfigyelő tagok is teljes jogú tagokká
válhatnak, amennyiben a tagság a felvételüket a jóváhagyta.
NZs szerint jogilag ez nem lehetséges, etikátlan és egyáltalán nem támogatja.
Tagfelvételi kérelmek
9/2017 határozat:
Halasi Bringabarát Egyesület: 3 igen
Kenese Port és Vitorlás Egyesület: 3 igen
Nagy Sportegyesület: 3 igen
Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete: 3 igen
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Régiók Fejlesztéséért Egyesület: 3 igen
TREK SE: 3 igen
Vas Megyei Kerékpáros Szövetség: HA és PE 2 igen, 1 tartózkodás (NZs nem ismeri őket annyira, hogy
szavazzon, és emögött gazdasági társaságok is vannak).
Balaton Party SE 3 igen
MKSZ: PE igen, Harang támogatja, de feltételesen: szakmailag értelmetlen, élsporttal foglalkoznak,
állami támogatást kapnak a feladataikra. Támogatom, de azzal a kitétellel, hogy a dokumentumai
rendben vannak, és szeretném kérni Szabó Tünde állásfoglalását a szövetség szövetségbe lépésére
vonatkozóan, mint precedens értékű cselekmény. NZsolt szerint az MKSZ nem végez turisztikai
tevékenységet, vitatott anyagi státuszban van, ami a KMSZ imázsát rontaná, csak versenysportra jött
létre. Ezzel együtt pártoló tagként való megállapodást javasolja.
Budai XI.: 3 igen
10/2017. Az FB elnök javaslatára, a hiánypótoltatható dokumentumok beérkezése után újabb
elnökségi ülés keretében döntsön az elnökség a felvételről. Határidő: 2017. február 16. Aznapra PE
elnökségi ülést tűz ki Balatonfüredre a Rizling utcába. 10:30-ra. Érintett egyesületek:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bringakultúra Egyesület
Kőbányai Torna Club SE
Kis-Galya Közhasznú SE
Nyírségi Kerékpáros SE
Sárvári Kerékpár Egylet
TEKER Hévíz Egyesület
Sportsuli Egyesület
Civilpark Közhasznú Egyesület
Balatonszepezdi Gesztenyevirág Nőegylet

11/2017. A jogi képviselőnk álláspontja szerint alapszabályának 7. § 1. pontjában megfogalmazott
rendes tag definíciója alapján jelenleg taggá nem válhatnak az alábbi, tagfelvételt benyújtó
szervezetek:
−
−
−
−

Biennale Nonprofit Kft.
Cartographia Kft.
Edutus Sport Klub Nonprofit Kft.
Hungaro Fondo Nonprofit Kft.

Kelt: Balatonfüred, 2017. február 9.
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