MRGSZ Tisztújítás - újabb négy éves bizalom a kecskeméti elnöknek
2013. március 21. csütörtök, 10:45

2013. március 20-án tartotta az MRGSZ évi rendes és tisztújító közgyűlését Budapesten a KAC
pályán. A közgyűlés első felében a 2012. évi szakmai beszámoló, a 2012-es pénzügyi terv
végrehajtása, a felügyelő bizottság beszámolója és a 2013. évi pénzügyi terv került
elfogadásra. Ezt követően került sor a tisztújításra.
Az újabb 4
éves ciklusra az alábbi személyek nyertek mandátumot.

Túri Pál egyetlen jelöltként 100% támogatással kapta meg a bizalmat újabb négy évre az
MRGSZ elnöki székében, 28 igen szavazattal egyhangúlag, nyílt szavazással került
megválasztása.

A közgyűlés úgy határozott, hogy alelnököt, alelnököket nem kíván választani, így a
fennmaradó 6 elnökségi tag helyre a 7 jelölt közül kellett választani tagokat.

1.

Debreczeni Dénes

Szeged és az utánpótlás

96%

2.

Váczi Péter

Velence és a női rögbi

3.

Neuzer András

Esztergom és a felnőtt válogatott

4.

Tóth András

Budapesti rugby erősítése és külsős szemlélet

5.

Habóczki Zsolt

Exiles képviselője

96%

88%

84%

84%
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6.

Stiglmayer Gábor Rögbi 20 20 program, Olimpiai Rögbi képviselője 76%

Hetedik helyen végzett a szavazásban és így nem került az Elnökségbe, Szeidl Tamás, akinek
több éves elnökségi munkája előtt mindenki tisztelettel adózott. A Játékvezetői Bizottság
elnökeként ő is
jelen lesz a továbbiakban a szövetség működésében,
a jövőben is szerves részét alkotja majd a döntés előkészítéseknek.

7. Szeidl Tamás 52%

Szintúgy elköszönt az Elnökségi tisztségtől Mézes Csaba is, akinek szintén köszönettel
tartozunk áldozatos, hosszú évek óta tartó önzetlen munkáját, sajnos magánéleti elfoglaltsága
okán nem tudja továbbiakban vállalni a tisztséget!

A Felügyelő Bizottság elnökének továbbra is Juhász Róbertet, míg tagoknak Pluhár Dánielt, és
a Fülöp Lászlót választották a tagok!

Az új szereplőket és a régieket is egyaránt köszöntjük a tisztségükben, mindnyájuknak sikeres
és kitartó munkát kívánunk a 2013-2017 időszakra!
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