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A MAGYAR SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGÉNEK
2012. december 12-i ülése
Az ülés helyszíne: A szövetség székhelyén (1139 Budapest Dagály utca 11.) 17.00 kezdettel

Jelen vannak:
Kerekes László elnök,
Szűcs Gáspár Kinga elnökségi tag,
Gyócsi Brigitta elnökségi tag,
Blaumann Attila elnökségi tag,
Dr.Pálfi Béla Gábor elnökségi tag,
Jenes Győző elnökségi tag,
Szöllösi László elnökségi tag,
Horváth Richárd Barlangi Mentőszolgálat vezetője
Tóth Zsuzsanna HFFA nyilvántartó
Szalai József EB tag
Távol:
Kádár Márton elnökségi tag,
Tasi Gábor elnökségi tag.
1.

Együttműködés a Magyar barlangi Mentőszolgálattal

A mentőszolgálat képviselője az együttműködésben felajánlotta a szakszerű mentéshez
szükséges információk elérhetőségét. A szolgálat saját járművel nem rendelkezik, a tagok saját
járműveikkel utaznak a helyszínre.
Kérdés a finanszírozás. A költségek megtérítését a mentettnek kell fedeznie, ennek
nagyságrendje 10-15 ezer Ft, plusz az útiköltség. Mi lenne, ha ezt biztosítással oldanánk meg?
Saját forrás közös gyűjtése is felmerülhet (pld. 1000 Ft/fő). Ezt önkéntes alapon, vagy működési
tételként fizessék a tagjaink? A közgyűlés erről a pénzügyi tervezéskor döntsön.
2.

Pénzterv, tartozások, éves zárás, 2013

A mellékelt pénzterv javaslatot az elnökség megtárgyalta. Elfogadása a közgyűlés hatásköre.
3.

Starthelyek támogatása

Az elnök javaslatát a startalap elosztásáról az elnökség nem fogadta el. Az elnökség javaslata,
hogy a közgyűlésen döntsünk a starthely támogatási pályázat kiírásáról 2013. január 31-i
beadási határidőt javasolva. Az elosztásról február közepéig az elnökség döntsön. A beérkezett
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támogatás a befizetések arányában negyedévenként fizethető (az első kifizetések akár március
31-én).
A startalap maradványról nem született javaslat (az elnök ez irányú javaslatát az ülés nem
tárgyalta meg, ennek eldöntése is a közgyűlés feladata lesz)
4.

Sportolók támogatása

A korábban javasolt 2012-es sportolói támogatásokkal kapcsolatos javaslatokat az elnökség
nem tárgyalta.
A 2013-as sportalap (amennyiben lesz) elosztásának elvei:
- azokat a sportolókat díjazzuk, akik a legjobbak.
- támogassuk az utánpótlást
- támogassunk a hazai verseny rendezőket pályázat alapján
- az OLC keretein belül támogassuk a Magyar Szabadrepülő Kupa versenyt (annak jelentős
díjazásával).
Az arányok kérdésében az elnökség kapjon felhatalmazást a közgyűléstől (a pályázatok
figyelembe vételével)
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