Jegyzőkönyv
Készült a Magyar Gószövetség 2007. november 11-én megtartott közgyűlésén.
Jelen vannak:
a tagszervezet képviseletében a jelenléti ív (1. sz. melléklet) szerint.:
Agyar SE
Albrecht István – elnök – AI
Barcza SC
Ádám György – ügyvezető – ÁGy
Duna GE
Fornai Viktor – alelnök – FV
Hegyvidék SE —
Kelenföldi GE Rapai Tibor – elnök – RT
loGOsz
—
MAFC
MGE
Csizmadia György – elnök – CsGy
Origo
—
PaGoda
Mészáros Gergely – elnök – MG
az MGSZ elnökségéből:
Mérő Csaba (elnök – MCs), Fornai Viktor (alelnök – FV), Gerbner Tamás (gazdasági alelnök – GT),
Téby Attila (elnökségi tag – TA)

1
2
3
4

vendégek:
Csernátony Rita (PaGoda), Csóti István (Agyar), Nagy Ferenc, (MAFC), Záhonyi Zsolt (MGE)
Fornai Viktor, a szövetség elenöke a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a szövetség 10 tagszervezete
(tagok) közül 7 képviselteti magát, tehát a közgyűlés határozatképes.
Mérő Csaba, a szövetség elnöke felkérte Téby Attilát a levezető elnök tisztének betöltéséreTA ezt elvállalta, a tagok pedi egyhangúlag megválasztották TA-t a levezető elnöki tisztre.
TA ismertette a napirendet:
Beszámolók:

4.1 Az Ing alapítvány pályázatán elnyert támogatás
felhasználásáról
MCs előadta a beszámolót. Az Ing pályázaton nyert pénzeszközöket a szövetség a pályázat séljának megfelelően
a gó népszerűsítésére, terjesztésére használja fel. Ebből a főbb tételek: iskolai szakkörök terembérleti díja,
gótáborok szervezési, szállítási költsége, góbemutatókkal kapcsolatos utazási költségek. A tételes bontást a 2. sz.
melléklet tartalmazza
ÁGy: A Barcza pályázott eszközökre, ezzel mi a helyzet?
MCs: A pályázaton eszközöket nem nyertünk, de folyamatban van egy másik pályázat, ami eszközbeszerzésről
szól.
A tagok a beszámolót egyhangúlag elfogadták.

4.2 Az eszközbeszerzési pályázatról
FV előadta, hogy a Nemzeti Sportszövetség által sportszerek illetve sportruházat beszerzésére kiírt pályázatra xe
Ft összegre pályázott a szövetség. Az góköveket Csehországból szeretnénk importálni, a táblákat hazai
gyártással szeretnénk megoldani. A pályázat elbírálása folyamatban van.

4.3 NCA működési célú pályázat
A Nemzeti Civil Alapprogram forrásaiból a civil szervezetek működési költségeinek finanszírozására írtak ki
pályázatot. Erre a pályázati kiírásra a szövetség főtitkárának részmunkaidős fizetésére és egyéb működési
költségekre pályáztunk, 688000 Ft-ra. Mivel Az elnyert 200000 Ft-ot Az eredeti célra nem tudnánk hatékonyan
felhasználni, módosítási kérelmet adtunk be a pályázatkezelőhöz, aminek értelmében a bér jellegű kifizetés
helyett más személyi jellegű kifizetésekre, költségtérítésekre szeretnénk felhasználni az elnyert összeget. A
pályázatkezelő illetékes ügyintézője szerint ennek semmi akadálya sem lesz.
A tagok a beszámolót egyhangúlag elfogadták.

4.4 Költségvetési beszámoló
A szövetség gazdasági alelnöke, Gerbner Tamás ismertette a szövetség költségvetésének jelenlegi helyzetét, amit
a … sz. mellékletben
A tagok a beszámolót egyhangúlag elfogadták.

4.5 Közhasznúsági jelentés
GT ismertette a közhasznúsági jelentés gazdasági vonatkozásait.
FV előadta a közhasznúsági jelentés működésre vonatkozó részeit.
A tagok a beszámolót egyhangúlag elfogadták.

4.6 Versenyengedély díjak
FV javasolta, hogy tegyük lehetővé a versenyengedélyek díjának egyéni befizetését a versenyzők számára.
GT ez jelentősen megnövelné a könyvelési feladatokat.
AI ez a lehetőség még mindig nem oldja meg a versenyengedélyek adminisztrációjának problémáját, sőt még
nagyobb káoszhoz vezet.
A javaslatot 1 igen, 3 nem és … tartózkodással a tagság elvetette.
AI javasolta, hogy a versenyengedély átigazolási időszakon kívüli megújításáért pótdíjat kelljen fizetni az
egyesületeknek, összhangban az NYTSZ 5.§.1.e) pontjával. A javaslat nyomán elhúzódó vita alakult ki és ez a
javaslat végül nem került szavazásra.
Elhangzott egy javaslat az átigazolási időszak meghosszabbítására. A jelenlegi szabály szerint az átigazolási
időszak minden év januárja. A javaslat szerint márc. 31-ig tartana az átigazolási időszak.
A javaslatot 3 igen, 2 nem és … tartózkodással a tagság elvetette. (z igen szavazatok száma nem haladta meg a
jelenlévő tagok létszámának felét.)

4.7 A szövetség érdekében tevékenykedők jutalmazása
A szövetség érdekében tevékenykedők jutalmazásának módjára MCs javaslata alapján a szövetség költségtérítési
utalvány kibocsátását javasolta. Ezt góversenyek és edzőtáborok alkalmával lehet felhasználni utazási- és / vagy
szállásköltségek fedezésére. Az utalvány beváltása a szövetség pénztárában lehetséges úgy, hogy az eseményen a
szövetség nevére kiállított számla összegét a szövetség a versenyzőnek az utalvány értékéig megtéríti.
A tagok a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

4.8 A versenyszervező csapat felállítása és jutalmazása
A közgyűlés előtt lezajlott góversenyt már próbaképpen összeállított csapat szervezte és bonyolította le.
Ennek az intézményesítésére tett javaslatot MCs.
A versenyszervező csapatot minden évben a szövetség elnöksége állítja össze. A jutalmazásuk költségtérítési
utalvány formájában történik. A jutalmazás mértékét az elnökség dönti el.
A tagok a javaslatot egyhangúlag elfogadták.
Kiegészítő javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy a jutalmazás a költségvetésben meghatározandó
keretösszeg mértékéig terjedhet.
A tagok a javaslatot 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadták.

4.9 Góért díj megalapítása
MCs javasolta a „Góért díj” megalapítását. Ezt évente legfeljebb egy olyan személy számára lehet odaítélni, aki
kimagaslóan sokat tett a magyar góélet fejlődéséért. A díjat az elnökség ítéli oda. A díjazott az elismerés mellett
azt nyeri el, hogy díjmentesen kap gó versenyengedélyt és a szövetség által, vagy megbízásából rendezett
versenyeken nem kell nevezési díjat fizetnie.
A tagok a javaslatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadták.

4.10 Utazási támogatások rendszere
MCs javasolta, hogy a kiemelt versenyekre (EB-k, VB-k) utazó versenyzőket támogassa a szövetség.

4.11 2008. év költségvetési tervezet
GT előadta a …. sz. melléklet szerinti költségvetési tervezetet.
A tagok a 2008. év költségvetési tervezetet 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadták.

4.12 2008. évi versenynaptár
ÁGy beszámolt arról, hogy a tervek szerint, a Barcza Gedeon SC a szokásos nagyszabású nemzetközi ifjúsági
sakkversenyét 2008-ban május végén rendezi meg Balatonfüreden. Az előző évekhez hasonlóan, immár
harmadik alkalommal, a Barcza SC vállalja a Magyar Nagydíj Nemzetközi Góverseny megszervezését és
lebonyolítását.
A közgyűlés felkérte a főtitkárt, hogy a szövetség 2008. évi versenynaptárát december 15-ig készítse el.

4.13 Tisztújítás

