Határozat száma

Határozat megnevezése

2015.09.23

2015/140. (09.23.)
számú elnökségi
határozat

2015.09.23. elnökségi határozatok
Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta dr. Gyalog Cecíliát jegyzőkönyvvezetőnek, a
jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Herkules Jánost és Petrity Rudolfot

A MESZ elnöksége egyhangúan elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendjét az alábbiak szerint, azzal, hogy a
2. napirend pont tárgyalását követően csak informális ülést tart, és jegyzőkönyvet nem vesz fel az ott
elhangzottakról
1. Létesítményfejlesztés I. pesterzsébeti beruházás kivitelezői ajánlat
2. Gerevich ösztöndíj felosztása
3. szakmai team javaslata az olimpiai felkészülés kapcsán
Létesítményfejlesztés I. pesterzsébeti beruházás kivitelezői ajánlat

2015/141. (09.23.)
számú elnökségi
határozat

2015/142. (09.23.)
számú elnökségi
határozat

A MESZ Elnöksége 8 darab igen 0 nem szavazat és 1 darab tartózkodás (elnök) mellett módosítással elfogadta a
2015. szeptember 22. nap 13:00 óráig írásbeli szavazás útján előterjesztett javaslatot és közbeszerzési eljárást
indít a pesterzsébeti beruházás I., és II. ütemének megvalósítására, azzal, hogy a II. ütemének finanszírozása
érdekében támogatásra irányuló igényt fog benyújtani. A II. ütem megvalósítása az állami támogatás meglététől
függ. A MESZ elnöksége az írásbeli szavazás keretében előadottakkal, illetve ahhoz fűzött mellékletekben
foglaltakkal egyetért, azokat elfogadja és felkéri a Főtitkárt, hogy egyesített közbeszerzési eljárást keretében a Kbt.
122. § (7) bekezdés a.) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytasson le Petrity
Rudolf alelnök bevonásával és az eljárások eredményéről szóló döntés meghozatala végett javaslatait terjessze az
Elnökség elé. A MESZ elnöksége a 2015/134. (09.03.) számú elnökségi határozatát hatályon kívül helyezi.
Gerevich ösztöndíj felosztási javaslata a MOB felé
Varga Tamás szakmai alelnök A) és B) verzióban előterjesztett javaslata közül az elnökség a B) verziót támogatta és
az alábbi támogatásokat javasolja 2015. október 1.-december 31. között

2015.10.01- től
Pétervári-Molnár Bendegúz
Papp gergely
Simon Béla
Juhász Adrián
Matyasovszki Dániel
Tamás Bence
Csiszár Péter
Ács Kristóf
Bácskai Máté
Gadányi Zoltána
Preil Vivien

2015.10.01- től
Mácsik Miklós
Dani Zsolt
Lőrincz Attila
Danó Károly
Petrity Rudolf
Ambrus Gábor
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