
Határozat száma Határozat megnevezése 

  ALAKULÓ ÜLÉS (2016. OKTÓBER 28. NAPJÁN MEGVÁLASZTOTT ELNÖKSÉG) 

2016/145(11.09.) 
számú elnökségi 

határozat 

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 

Az elnökség jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja Herkules Jánost és Deák Csabát. 

2016/146(11.09.) 
számú elnökségi 

határozat 

napirend elfogadása 
Az elnökség elfogadja a napirendet a következőek szerint:                                        

1. alelnökök feladatkörének meghatározása 
2. alelnökök megválasztása 

3. költségvetési tervek elfogadása 
4. Gerevich para ösztöndíj módosítás elfogadása 

5. Lf3 határidő hosszabbítás  
6. edző és UP bizottság tagság kérdése 

7. Duna Sport Klub kérése 
8. masters vb  

9. versenybíró bizottságba átmenetileg tag delegálás  
10. Galambos Péter hajójának kérdése 

2016/147(11.09.) 
számú elnökségi 

határozat 

1.-2. Alelnökök feladatkörének meghatározása és az alelnökök megválasztása 
Az elnökség nem tartja szükségesnek az alelnökök feladatkörének módosítását. 

Az elnökség nyílt szavazással általános alelnökké választja Cseh Ottót.  
 

Az elnökség  Varga Tamást szakmai alelnöknek, Jakócs Györgyöt sportágfejlesztési alelnöknek választotta 

 

  

2016/148(11.09.) 
számú elnökségi 

határozat 

4.Gerevich para ösztöndíj 
. 

Az elnökség jóváhagyja a para szakág Gerevich ösztöndíj kiegészítésének felosztását. 
 

2016/149(11.09.) 
számú elnökségi 

határozat 

5. Létesítményfejlesztési határidő hosszabbítás 
 

Főtitkár ismerteti a Danubius klub felől beérkezett kérést, és az eljárást. Az elnökség jóváhagyja, hogy az EMMI felé kezdeményezze a MESZ a 
létesítményfejlesztés 3 szerződés felhasználási határidejének május végire történő módosítását.  



2016/150(11.09.) 
számú elnökségi 

határozat 

6. UP és edzőbizottsági tagdelegálás 
 

Az elnökség Székely Balázst delegálta az edzőbizottságba, mint elnökségi delegáltat. Az utánpótlás bizottságba delegált tag személyét változatlanul hagyja. 

2016/151(11.09.) 
számú elnökségi 

határozat 

10. versenybíró bizottsági tag 
 

Az elnökség Seregély László versenybírói bizottságba történő delegálásáról határoz ideiglenes jelleggel, a lemondással csökkent létszámra tekintettel. 

2016/152(11.09.) 
számú elnökségi 

határozat 

9. Biorower előadás-edzői konferencia 
 
Az elnökség úgy határoz, hogy a Biorowereselőadást Eros Goretti kérése esetén egy alkalommal tartsa meg az előadó, de nem feltétlen az edzői konferencia 
keretében, és abban az esetben, ha előtte megjelöli Eros a fedezetet nyújtó költségsort. 

2016/153(11.09.) 
számú elnökségi 

határozat 

7. Duna Sport Klub elhelyezése 
Elnökség eldönti, hogy márciusig a MESZ telepre beköltözhet a Duna Sport Klub. Időközben a bérletiszerződés kidolgozásán dolgoznia kell az irodának, és arról 
az elnökség a szerződés részletei alapján ismételten dönt. 

2016/154(11.09.) 
számú elnökségi 

határozat 

8. masters vb 
. Az elnökség jóváhagyja, hogy a Neptun Vizisport Nonprofit Kft legyen az önálló jogi entitás, aki aláírja az event agreementet. 

2016/155(11.09.) 
számú elnökségi 

határozat 

3. költségtervek jóváhagyása 
Főtitkár részletesen ismerteti a költségterveket. Az elnökség a masters vb, az élsport, az utánpótlás, a szervezetfejlesztés, a műhelytámogatás és a 

létesítményfejlesztési programok költségtervét és adatlapjait jóváhagyja. 

 


