JEGYZŐKÖNYV ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL
Helyszín: Siófok, Erkel Ferenc utca 62.
Dátum: 2021. május 25.
Jelen vannak: Udvardi Sándor, Varga Zoltán, Pimper László, Kövics Tamás, Hermann Zsolt, Pesztericz
Rajmund, Kasza Gyula (FB)
Udvardi Sándor elnök megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes.
1. Udvardi Sándor úr ismertette az előzetesen megküldött napirendet, melyet az Elnökség egyhangúlag
elfogadott.
2. Udvardi Sándor úr tájékoztatott az elmúlt időszak eseményeiről:
a. Az MTSZ elnökségi ülés és annak tanulságai
b. A koronavírus járvány és annak hatása az LTSZ munkájára, rendezvényeire, gazdálkodására.
3. Udvardi Sándor úr tájékoztatott a közgyűlés elé terjesztendő anyagokról:
a. BM támogatás felhasználása kérdésessé vált 2020-ban, ezért módosítani kellett a
munkaprogramot és a tervezett felhasználást. Végül tűzszimulátor beszerzés mellett
döntöttünk, a BM elfogadta a módosítási kérelmet. Az elszámolást 2021. januárban
megkezdtük, még nem zárult le. A 2021-es évre a támogatási szerződést aláírtuk.
b. Munkaprogram: elég képlékeny, a mindenkori korlátozásokhoz kell igazítani. A verseny
esetében meg kell vizsgálni, hogy a szeptember 18-i MTSZ versenyre rácsatlakozzunk-e.
Elnökségi javaslat, hogy csatlakozzunk rá.
c. Közgyűlésre szept.30. – okt.1. között kerül sor, előleg nélkül foglalni kell. Helyszín: Siófok,
Yacht Hotel. Vizsgáljuk egy Tiszaújvárosi szakmai nap lehetőségét is (FER laktanya
látogatással).
d. Udvardi Sándor az elnökségnek korábban megküldte a beszámolókat és a munkaprogramot,
amelyet az elnökség e-mailben elfogadott. A beszámolót ezen döntés alapján töltjük fel, majd
a közgyűléstől kérjük a tervezett időpontban az elnökségi döntés megerősítését.
e. Közgyűlést 60 napon belül kell tartani, ha a veszélyhelyzetet feloldják. Jelenleg szept.15-ig
van veszélyhelyzet.
Az elnökség a beszámolót egyhangúlag elfogadta, a megfogalmazott javaslatokat támogatta.
4. Udvardi Sándor úr tájékoztatott az elismerések adományázásnak rendjéről, a várható erre irányuló
felkérésekről és a határidőkről.
5. Dr. Pimper László tájékoztatott a tűzszimulátorral kapcsolatos aktualitásokról:
a. Az eszköz hibáját rövid idő alatt sikerült javítani.
b. Jelenleg: az eszköz működik, a szabályokat ki kell dolgozni: kölcsönzés módja, átvétel
szabályai, használati útmutató, stb.
6. Egyebek:
a. Focikupa: Martonvásári helyszínnel kerül megtartásra, amennyiben a helyszín elérhető.
b. Hermann Zsolt jelezte, hogy az adatkezelési jogszabályoknak való megfelelést ellenőrizni
kell. Adatkezelési nyilatkozatra javaslatot kell tenni október 31-ig, felelőse: Hermann Zsolt.

Az emlékeztetőt összeállította: Hermann Zsolt

Az emlékeztetőt hitelesíti: ________________

