2011/2. sz. Elnökségi ülés
Ideje: 2011.01.14.
Helye: Tápiószecső, Helyőrségi Klub
Megjelentek: Husza György, elnök
Kármán István, alelnök
Gazsi Krisztián, ügyvezető
Szathmári Márton, titkár
Dósa Zoltán, szakosztályvezető
Az elnökség határozatképes.
A jegyzőkönyvvezető: Gazsi Krisztián
1. napirendi pont: Civil Kurázsi Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
szerkesztőség kijelölése
Husza György elnök ismerteti a Tápiószecső FC által támogatott Civil Kurázsi kéthavonta
megjelenő lap Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét és egyben javasolja, hogy a
lap szerkesztésével Tar Andrea úrhölgyet bízzák meg.
Határozat:
11/2011.
Az elnökség egyhangúan elfogadja a Civil Kurázsi kéthavonta megjelenő lap
Szervezeti és Működési Szabályzatát (lásd. 1 sz. melléklet) és Tar Andreát felkéri a lap
szerkesztésére.
2. napirendi pont: Etikai Kódex elfogadása
Szathmári Márton elmondja, hogy az egyesületi és a szakmai munka színvonalának javítása
érdekében szükség van egy Etikai Kódex kialakítására, mely szabályozza az egyesületi tagok,
szülők, szurkolók követendő magatartását edzéseken, sporteseményeken, rendezvényeken.
Ismerteti az Etikai Kódex tervezetét. Az elnökség az Etikai Kódex tartalmát megvitatta és a
módosításokkal elfogadásra ajánlja.
Határozat:
12/2011.
Az elnökség egyhangúan elfogadja az Etikai Kódex szövegét (lásd. 2 sz.
melléklet). Az Etikai Kódex előírásait minden egyesületi tag számára kötelezővé teszi, egyben
felkéri a szülőket, szurkolókat az Etikai Kódex előírásainak betartására.
3. napirendi pont: Amatőr Szerződés elfogadása
Szathmári Márton felhívja a figyelmet, hogy a sportolókkal két éve kötött Amatőr
Szerződések lejártak, szükség van új szerződések kötésére. Javasolja a korábbi Amatőr
Szerződés szövegének módosítását, igazítva az időközben bevezetett Etikai Kódexhez és a
Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötött szerződéshez.

Határozat:
13/2011.
Az elnökség egyhangúan elfogadja az új Amatőr Szerződés tartalmát (lásd. 3
sz. melléklet). Felkéri Szathmári Márton titkárt az Amatőr Szerződések elkészítésére és
szétosztására a sportolók között. Egyben felkéri, hogy 2011. január 31.-ig gyűjtse be az aláírt
Amatőr Szerződéseket és jutassa el Gazsi Krisztiánnak. Gazsi Krisztián továbbítsa a
szerződéseket az illetékes szövetséghez 2011. február 4.-ig. Felkéri Szathmári Mártont az
Amatőr Szerződés honlapon történő megjelenítésére.
4. napirendi pont: Átigazolási időszak
Gazsi Krisztián kéri, hogy az edzők 2011. február 17.-ig adják le az átigazoláshoz szükséges
papírokat, mert később nem lesz módja intézkedni.
Határozat:
14/2011.
Az elnökség egyhangúan elfogadja, hogy az edzők az átigazoláshoz szükséges
papírokat legkésőbb 2011. február 17.-ig adják le Gazsi Krisztián ügyvezetőnek.
5. napirendi pont: Edzőváltás a felnőtt csapatnál
Husza György elnök ismerteti, hogy Grezsák Zsolt lemondott a felnőtt csapat edzői
posztjáról. Az edző indoklása szerint döntésében nagy szerepet játszott, hogy Husza György
elnök nem támogatta teljes mértékben a felkészülési időszakra tervezett programját és
költségvetését. Husza György javasolja, hogy az elnökség fogadja el a lemondást és egyben
javasolja, hogy az új edző a felnőtt csapatnál jelenleg is segédkező Horváth Tibor legyen.
Határozat:
15/2011.
Az elnökség egyhangúan elfogadja Grezsák Zsolt edző lemondását és felkéri
Horváth Tibort a felnőtt csapat vezetőedzői posztjára. Felhatalmazza Husza Györgyöt, hogy
folytassa le a tárgyalást Horváth Tiborral.

Tápiószecső, 2011. január 14.

………………………………….
Husza György, elnök
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