
Határozat száma Határozat megnevezése 

  
 

  

Jelen vannak: Cseh, Vanczák, Herkules, Székely, Lőrinczy 
17:30-kor határozatképtelen 

17: 33-kor határozatképes 
17:36-kor megérkezett Bényi Szabolcs 

17:38-kor megérkezett Deák Csaba 
17:46-kor Jakócs György 

 
 
 
 

2017/42(03.23.) 
számú elnökségi 

határozat 

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

2017/43(03.23.) 
számú elnökségi 

határozat 

napirend elfogadása 
 

Főtitkár ismerteti a napirendi javaslatokat. 1. Juhász-Simon edzőjének kérdése, lehetséges KEP változás 
2. Testnevelési Egyetem edzőképzés tárgyalásához szükséges kérdések 

3. MTVA-s szerződéskötés (Javaslat: 5 adás: Bp Kupa, pálya, ergo, tisza tavi-balatoni, történelem) 
4. para szakág javaslata:  
5. közgyűlés időpontja 

6. ösztöndíjak 
7. műhely szempontrendszer 

8. utazási szolgáltatási ajánlatok értékelése 

2017/44(03.23.) 
számú elnökségi 

határozat 

Testbevelési Egyetemmel folytatott tárgyalások 
 

Az elnökség megszavazza, hogy a Sterbencz Tamás részére előkészített levél kiküldhető. 

2017/45(03.23.) 
számú elnökségi 

határozat 

Simon-Juhász edző kérdése 
 

Az elnökség  megszavazza, hogy a továbbiakban Ficsor László készítse a Simon-Juhász párost, egyúttal a KEP 
programban való részvételét kezdeményezze az iroda Eros Goretti helyett. 

Kup László barter ajánlatát - iroda és telephely használata nem fogadja el az elnökség  

2017/46(03.23.) 
számú elnökségi 

határozat 

para szakág gaviratei részvételének kötelezettségvállalása 
 

Az elnökség jóváhagyja a gaviratei részvételhez szükséges kötelezettségvállalást. 

2017/47(03.23.) 
számú elnökségi 

határozat 

Keretes sportolók és ösztöndíjak felülvizsgálata 
 

Az elnökség jóváhagyja a beterjesztett ösztöndíj felosztási javaslatot március, április, május és június hónapokra, 
azzal, hogy a Barócs Bencére jutó 35 000 forintos összeget kiesése miatt Galambos Péter részére csoportosítják át. 

2017/48(03.23.) 
számú elnökségi 

határozat 

közgyűlés időpontja 
 

Az elnökség jóváhagyja, hogy az éves közgyűlés május 26. napján 15 órától az Aranytíz Művelődési Központban 
legyen. 

 
 
 



2017/49(03.23.) 
számú elnökségi 

határozat 

utazás szervezési ajánlat jóváhagyása 
 

 Az elnökség jóváhagyja, hogy a legjobb árat ajánló utazási iroda ajánlatát fogadják el, és vele keretszerződést 
kössenek. Egyúttal az elnökség mentesítést ad az összeférhetetlenségi előírás alól. 

  

Létesítményfejlesztés 2017. évi programja 
 

Főtitkár ismerteti az EMMI értesítését, amelyben több kérdés is van. Az elnökség úgy dönt, hogy kérjünk 2 hónapos 
határidő hosszabbítást az Emmitől. Pályázatot írunk ki  maximum 20 millió forintos kerettel klubonként. 

 

2017/50(03.23.) 
számú elnökségi 

határozat 

MTVA-s szerződés 
Főtitkár javasolja, hogy korlátos anyagiak miatt idén 5 adásra szerződjünk.. Az elnökség jóváhagyja az 5 adást. 

 


