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MJSZ-KMRJSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Időpontja: 2021. február 11. 10.00 óra 

Helyszín: Budaörs, Városi Sportcsarnok 

Jelen vannak: Csatolt Jelenléti ív szerint 

 

Fazekas Csaba, a MJSZ-KMRJSZ elnöke köszönti az ülésen megjelenteket. Az elnökség 

megbízza Őt az ülés levezetésével. 

Megállapítja, hogy a nyolc fős elnökségből hét fő elnökségi tag van jelen, az ülés 

határozatképes. CSETNEK Béla nincs jelen az ülésen. 

A jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére Kovács Sándort javasolja. Más személyi javaslat 

nincs, a jegyzőkönyv elkészítésére egyhangú szavazással Kovács Sándort választja meg az 

elnökség. A jegyzőkönyv hitelesítésével Havasi Pétert és Gáspár Tibort bízzák meg. 

A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat.  

A közelgő MJSZ közgyűlésre való tekintettel Kerny Zoltán javasolja 5 napirendi pontnak 

felvenni a régiós közgyűlés időpontjának kitűzését.  

Az elnökség a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadja. 

 

1. A 2021. évi Régiós versenynaptár összeállítása 

A COVID19 járvány által teremtett helyzet miatt az elnökség egyenlőre csak a tavaszi régiós 

verseny időpontját tűzte ki. A verseny időpontjának 2021. március 6-i időpontot határozta 

meg. Gáspár Tibor javaslata, hogy a kötelezően megrendezett diák korosztályokon felül a 

serdülő korú versenyzőknek is rendezze meg a régió a versenyt. A verseny tervezett 

helyszíne az Ungvári Miklós Ceglédi Judo Központ. 

Az időpont és a helyszín a javaslatát az elnökség egyhangúan elfogadta. 

A régió titkára vegye fel a kapcsolatot a MNSK képviselőjével a terem igénybevételének 

feltételeinek tisztázása érdekében. 

 

2. A központi kyu vizsgák időpontjainak meghatározása 

A 2020. év eleje óta működő központi kyu vizsgák 2021. évi időpontjait és helyszíneit az 

elnökség az alábbiak szerint határozta meg: 

 

 április 10.    Érd, Kornélia utca 3. (Benta SE) 

 július 3.    Diósd, Homokbánya utca 77. (Diósdi DSE) 

 november 27.   Cegléd, Malomtó szél 35 (CVSE) A helyszínt egyeztetni kell a  

CVSE és a MNSK képviselőjével 
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A központi kyu vizsgák időpontját és helyszíneit az elnökség egyhangúan elfogadta. 

 

3. A beérkezett UEP pályázatok értékelése 

A régióhoz UEP pályázat nem érkezett be. 

 

4. A beérkezett MEP pályázatok értékelése 

A MEP 2021. évi programjára a megadott határidőig hét pályázat érkezett be. A beérkezett 

pályázatokat az elnökség tartalmilag megvizsgálta. A MJSZ által előírt dokumentumok 

megléte és a bekerülési feltételeknek való megfelelés voltak az elbírálás szempontjai. Az 

értékelésről szóló felterjesztést a RSFV ajánlásával a Sportágfejlesztési Referens részére 

jóváhagyásra megküldtük. 

 

5. A 2021. évi régiós közgyűlés időpontjának meghatározása 

Az elnökség a régiós közgyűlés időpontjának 2021. április 25. 10.00 órát határozta meg.  

A régió elnöke felkéri a szakmai bizottságok vezetőit, hogy a 2020. évi szakmai 

beszámolóikat készítsék el. 

A beérkezett szakmai és pénzügyi beszámolókat, valamint a pénzügyi és szakmai terveket a 

régió titkára valamennyi klub részére juttassa el elektronikus úton. 

 

Egyéb kérdés nem merült fel, a levezető elnök az ülést berekesztette. 

 

 

A jegyzőkönyvet összeállította:  

 

 

..................................................... 

Kovács Sándor 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 ..................................................... ..................................................... 

 Havasi Péter Gáspár Tibor 


