
Határozat 
száma 

Határozat megnevezése 

  

 

Főtitkár megállapítja, hogy az ülés 17:28-kor határozatképes a megjelentek létszámára tekintettel. 
Jelen vannak: Cseh Ottó, Herkules János, Varga Tamás, Deák Csaba, Vanczák Gergely, Székely Balázs 

2017/21 
(02.06.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 

Az elnökség jóváhagyja, hogy a jegyzőkönyvet Herkules János és Deák Csaba hitelesítse. 

2017/22 
(02.06.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

napirend elfogadása 
Főtitkár ismerteti a napirendi javaslatot:1. pesterzsébeti fejlesztés 3. ütem végleges tartalom 

2. 2017. évi KSF támogatás felosztása és költségvetések jóváhagyása 
3. para koordinátor 

4. para Gerevich javaslat 
5. Gerevich felosztási javaslat 

Varga Tamás kéri napirendre venni a Vidékbajnokság idejének kérdését 
Székely Balázs kéri, hogy a klubvezetői találkozóról szólhasson.                                                                                                                               

Az elnökség jóváhagyja a fentiek szerint kiegészített napirendet. 

2017/23 
(02.06.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

1. pesterzsébeti fejlesztés 3. üteme 
 

Az elnökség elfogadja, hogy a 3. ütem tartalma a már eddig felmerült munkálatok, a még szükségszerűen befejező és 
kiegészítő munkálatok, a tereprendezés, a kerítés legyen, és a fennmaradó forrásból a társalgó felújítása kezdődjön meg, 

amelynek pontos tartalmáról akkor döntenek, ha elkészülnek a pontos árajánlatok. 

2017/24 
(02.06.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

2.  2017. évi KSF támogatás felosztása és költségvetések jóváhagyása 
 

Az elnökség  jóváhagyja a KSF 6 felosztási javaslatát és az egyes projektek költségvetését azzal, hogy az élsportban 
csökkentésre kerül a mérések és a táplálékkiegészítők, valamint az edzőtáborok költsége.  

Az elnökség jóváhagyj a Sport XXI program tavalyihoz hasonló felosztását és annak tartalmát.  

Az elnökség elfogadja a Héraklész program felosztását és tartalmát.  

Az elnökség a szervezetfejlesztés és élsport programja kapcsán elfogadja a szervezetfejlesztésre és a szakmai programra 
fordítható költségek tervét is (korábbi MOB-os szakmai és működési). 

2017/25 
(02.06.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

3. para koordinátor 
 

Az elnökség  Nagy Gábort jelöli para koordinátornak. 

  

4. para Gerevich javaslat 
Az elnökség úgy dönt, hogy azzal az elvárással küldi vissza Lőrincz Kriszta kérdését a para bizottsághoz, hogy a 

paralimpikon részesüljön ösztöndíjban, hiszen ez eredményesség után járó támogatás, amelyben neki komoly része volt. 
Ezt követően ismételten szavazni fog. 

2017/26 
(02.06.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

5. Gerevich felosztási javaslat 
Az elnökség elfogadja a Gerevich ösztöndíjak módosított felosztási javaslatát. 

 


