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Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása 
A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta dr. Gyalog Cecíliát  jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv 

hitelesítésére pedig Petrity Rudolfot és Nagy Csabát. A napirendet az elnökség a következők szerint határozza meg: 1. 
Matusovits Andrea előterjesztése orvosi eszköz beszerzésre és pszichológus személyére, 2. egyéb kérdések, 3. Ifjúsági 8-as 
indulása a Head of the River és a School’s Head versenyeken (versenyegyesülés: MEC-Szeged-Csepel)   4. Masters VB 2019 

pályázat költségvetésének jóváhagyása; meghívott: Orbán Gergely, Borbély Tamás 
5.  Rio2 felhasználható források elosztása 5. bizottsági tag jelölések 

6.. műhelytámogatások felhasználása kapcsán beérkezett egyéni kérelmek  

  

 Matusovits Andrea előterjesztése orvosi eszköz beszerzésre és pszichológus személyére 
A jelenlévők egyhangúlag úgy döntenek, hogy a Safe Laser 500 infra készüék kerüljön beszerezésre. Ennek február 28.-ig 

történő megrendelésében és leszállításában Matusovits Andrea segítségét kérik. 

  

Egyéb kérdések 
A főtitkár javasolja, hogy rendes éves közgyűlés időpontja május 6. napjában legyen meghatározva, melyet a jelenlévők 
elfogadnak.                                                                                                                                                                   Az elnökség úgy látja, 
hogy A Zöld Dunával egy utolsó egyeztetést meg kell próbálni, hogy álljon el a pertől, mert alaptalannak tartja a MESZ 
összegében és jogalapjában is a követelését.                                                                                                                                            

  3. Ifjúsági 8-as indulása a Head of the River és a School’s Head versenyeken (versenyegyesülés: MEC-Szeged-Csepel) 
nincs határozat 

  1. Masters VB 2019 pályázat költségvetésének jóváhagyása; meghívott: Orbán Gergely, Borbély Tamás 
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Az elnökség 5 igen és egy nem szavazat (Varga Tamás) a következő határozatot hozza:  
A 2019-es masters VB rendezési költségvetését 1 millió Euróban határozza meg, és felkéri a pályázatírókat, hogy ennek 

megfelelő tartalommal készítsék elő a pályázatot és az kerüljön benyújtásra február 28. napjáig.  
Továbbá az elnökség jóváhagyja, hogy a verseny rendezése érdekében a következő infrastrukturális fejlesztések is 

valósuljanak meg, melyek összes becsült költsége nettó 744 millió Ft (Állítható indító ponton rendszer; Albano rendszer; 
Tribün vizesblokkal; Aszfaltút a pálya mentén (1250m); Céltorony irodákkal való bővítése; Rajttorony; Motorcsónakok (5db 

katamarán); Stégek; Vízi jelzések; Hajóállványok; Fedett hajótárolók; Energetikai/ informatikai infrastruktúra). 
Az elnökség egyben úgy dönt, hogy a közgyűlés felhatalmazását kéri a pályázat benyújtásához az évi rendes közgyűlésen. 
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2. bizottsági tag jelölések 
Az elnökség a Hagyományőrző Bizottság felterjesztésére a bizottság tagjává választja Lovász Benedeket. A többi bizottság új 
tagjnainak megválasztása kérdését elhalasztja. 
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para költségvetés 
Az elnökség jóváhagyja a para bizottsgá javaslatát a KFS IV para költségvetés terhére 1. 057.000,- Ft-ban. 

 


