
Határozat 
száma 

Határozat megnevezése 

  
 

  
Főtitkár megállapítja, hogy az ülés határozatképes a megjelentek létszámára tekintettel. 
17 órakor jelen van: Varga Tamás, Cseh Ottó, Herkules János, Deák Csaba, Székely Balázs, 17:05-kor 
Bényi Szabolcs, 17:10-kor  Lőrinczy Péter,  
17:14-kor Vanczák Gergely 

2017/29 
(02.22.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 
 

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

2017/30 
(02.22.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

napirend elfogadása 
Főtitkár ismerteti a napirendi javaslatot: 

1. szakmai pályázatok  
2. jelöltek meghallgatása 

3. bíróbizottsági tagok jóváhagyása  
4. beszerzési szabályzat módosítási javaslat 

5. edzőbizottsági javaslat az átigazolások díjára (a javaslat több témáról is szól, nem csak 
erről) 

6. edzőképzés +nyílt levél 
7. Zöld Duna elleni per 1. fokú ítélete_ügyvéd tájékoztatása 

8. iskolai ergométeres támogatás elosztása 
9. érmek kötelezettségvállalás 

10. edzőtábori kötelezettségvállalás 
11. ifik biztosítása 

 
         Az elnökség jóváhagyja a fentiek szerinti  napirendet. 

  

pályázók meghallgatása 
 
 

Sportigazgatók meghallgatása- Az elnökség leveszi napirendről az átigazolási díjak javaslatát az 
elhúzódó napirendi pontra tekintettel. 

  

Szierer János edzőtábori előterjesztése 
 

Az elnökség az edzőtábori kötelezettségvállalást 3 millió forintos költséghatárral jóváhagyja, és ehhez 
kell igazítani a létszámot. 

2017/31-32-33 
(02.22.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

Jelöltek meghallgatását követő személyi döntések 
Az elnökség sportigazgatói ajánlatot ad Kozsák Jánosnak. 

 
UP szövetségi kapitány:  

Az elnökség Lőrincz Attilát  utánpótlás szövetségi kapitánnyá választja  
. Az elnökség  Szierer Jánost választja szövetségi kapitánynak. 

 
 
 



2017/34 
(02.22.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

bíróbizottsági tagok jóváhagyása 
 

Az elnökség jóváhagyja a bíróbizottság tagjaként Jenei  Zsuzsanna    
          Martonné  Schwender  Zsuzsanna 

Mészáros Judit 
Pénzes László jelölteket és 
elnökként Seregély Gábort. 

2017/35 
(02.22.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

beszerzési szabályzat módosítása 
 

Az elnökség jóváhagyja a módosítást. 

2017/36 
(02.22.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

érmek beszerzése 
Az elnökség jóváhagyja az érmek beszerzésére vonatkozó kötelezettségvállalást a főtitkári 

előterjesztés alapján a legalacsonyabb árú ajánlattevőtől. 

2017/37 
(02.22.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

iskolai ergométeres támogatások elosztása 
 

Az elnökség  jóváhagyja az utánpótlás bizottság javaslatát az iskolai ergométeres program 
támogatásának elosztására. 

2017/38 
(02.22.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

edzőképzés 
 

Az elnökség felkéri Ficsor Lászlót az edzőképzés ügyének képviseletére a Testnevelési Egyetemen, és 
ajánlatát kéri a következő feladatok ellátására: tananyag írása, együttműködési szerződés kidolgozása, 

evezős tantárgy tanítása.  

 


