Rozmaring SE napirendi pont javaslatai a 2020. szeptember 11-i küldöttgyűlésre:

Előzmény: a júliusi közgyűlés nem fogadta el az Elnökség beszámolóját a 2019-es gazdasági évről és
visszahívta a teljes Elnökséget, és elnököt illetve az Ellenőrző Bizottságot. Az Ellenőrző Bizottság
elfogadásra javasolta a küldöttgyűlésnek a 2019-es mérleg elfogadását.
Javaslat és indoklás: a mérleg leadásának COVID miatt kitolt határideje 2020. szeptember 30. A megadott
határidőig az új Elnökség nem fog tudni új mérleget készíteni, amire vélhetően szükség sincs. A
könyvvizsgáló által javasolt 24,8 m Ft-os leírás nem érinti a szövetség pénzügyi pozícióit, az egy hosszú
ideje tisztázatlan gazdasági esemény függőben tartása miatt szerepel eredményként és többen javasolták
kivezetését.
A javaslat 3 pontja:

1) a beterjesztett beszámolóban 24,8 millió forintos eredményét meg kell magyarázni. Ennek a
nagy része szerintem az irodából kizárt elnök, Bajai András bejutása és az ott lévő értékek,
iratok leltározásának volt a vállalkozási díja. Mivel a postával sem rendelkezett András, a
számla sem jutott el hozzá, de a vállalkozó számláját néhányan összedobták és kifizették. A
pontos pénzügyi tranzakciót leírását Bajai András korábbi elnök úrtól javaslom bekérni.
2) A 2019-es költségvetés és zárómérleg bemutatása a költségvetés szerkezetében is. Nagyon
szerencsétlen, hogy a kettő összehasonlíthatatlan az eltérő szerkezet miatt, de a szövetségnek
meggyőződésem szerint érdeke az elfogadott mérleg és ennek a beterjesztője a korábbi
elnökség – most csak némi magyarázat kellene hozzá. A tavalyi mérleget felesleges
újracsinálni, a bizonylatok nem változnának meg, max 1-2 sor csökken vagy nő. Ehhez
illeszkedve pedig a 2020-as költségvetési javaslatot is az irodának kéne beterjesztenie. A
módosított mérleget később csatolom.
3) Az új Ellenőrző Bizottságot kérje fel küldöttgyűlés, hogy ellenőrizze a 2019-es gazdasági évet
és ha számviteli szempontból aggályos problémát talál, azt 2020. december 31-ig jelezze az
elnök, az Elnökség és a könyvvizsgáló felé, az EB javaslataival együtt.

Fentiekkel biztosítani lehet az EMMI és MOB kapcsolatok normalizálását, a megítélt, de egyelőre
felfüggesztett támogatások folyósítását. Ezek mindenképpen szükségesek a sportoló zökkenőmentes
felkészítéséhez és versenyeztetéséhez – ami a MSíSz elsődleges feladati közé tartozik.
2019-es mérleg nélkül a MSíSz finanszírozhatósága veszélybe kerül.
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