
Határozat 
száma 

Határozat megnevezése 

    

  

 
 
17:10-kor jelen van Bényi Szabolcs, Cseh Ottó, Varga Tamás, Vanczák Gergely, Herkules János, Székely Balázs 
Lőrinczy Péter 17:18 órakor megérkezik 
17:19 órakor megérkezik Jakócs György 
 

2017/77 
(06.14) 
számú 

elnökségi 
határozat 

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 
Az elnökség egyhangúan megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Herkules Jánost és Vanczák Gergelyt. 

2017/ 78 
(06.14.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

Napirend elfogadása 
Főtitkár ismerteti a javasolt napirendi pontokat és azok javasolt sorrendjét. Tájékoztatja az elnökséget, hogy a Zöld Dunás 
napirendhez meginvitálta az ügyvédet, aki fél 1-re ígérte érkezését. 
Az elnökség egyhangúan elfogadja az alábbi napirendet 
1. Zöld Dunás új információk  
2. Gerevich ösztöndíj felosztási javaslatok (mind 3 szakág) 
3. buszos szolgáltatás kötelezettségvállalása 
4. versenyszabály módosítás- UP bizottság előterjesztés 
5. Manno Miltiadesz program- UP bizottság előterjesztés 
6. szabadidős költségvetés  
7. edzőképzés kérdése 
8. masters vb tájékoztatás 
9. Luzerni vk előtti edzőtábor 
10. pesterzsébeti beruházás – új információk 
11. egyéb: Kis-Dunán hajózás rendje 
12. Simon-Juhász 2+ többletköltsége 

2017/ 79 
(06.14.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

Kis-Dunán hajózás rendje 
Bényi Szabolcs tájékoztat, hogy Schmidt Gáborral egyeztetett a kis Dunán történő hajózásról.  
Erre ki kellene valakit jelölni a tárgyalásra. 
 
Az elnökség Herkules Jánost jelölte ki a tárgyalásra.  

2017/80 
(06.14.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

ösztöndíj felosztási javaslat 
Varga Tamás ismerteti a javaslatot. Az előző féléveshez képest edzőkben van változás és Szlovák Bence nem fog kapni 
Az elnökség többi tagja egyhangúan elfogadja az előterjesztett ösztöndíj felosztási javaslatot azzal a  módosítással, hogy 
Galambos Péter ösztöndíja 165 ezer forintra nőjön. 

2017/81 
(06.14.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

Zöld Duna követelése 
Az elnökség elvetettnek tekinti az indítványt. 
 
MESZ bérleti díj csökkentés iránti kérelmet vállalja Bényi, hogy elviszi az önkormányzathoz.  

2017/82 
(06.14.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

Simon-Juhász 2+ többletköltsége 
 
Az elnökség támogatja a Simon-Juhász vb részvételének hajóegységváltás miatti többletköltségét abban az esetben, ha az 
OB-n meghúzzák a szintidőt. 



2017/83 
(06.14.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

edzőképzés kérdése 
 
 
Az elnökség támogatja, hogy pályázatot hirdessen a  MESZ a TE OKJ-s képzésén való részvétele támogatására. A pályázat 
feltételei:  
a klubbal kötött 1.5 éves tanulmányi szerződéssel lehet jelentkezni, egyébként pedig előnyt élvez az 
ajánlás/szándéknyilatkozat. határidő annak megfelelően alakuljon, hogy mi a TE-s jelentkezés leadásának határideje, 
ennek Ficsor László utánakérdez. 

2017/84 
(06.14.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

pesterzsébeti új információk 
 
Az elnökség úgy határoz, hogy módosítsuk az arculatot, és építési engedélyt kérjünk, de felfele építkezzünk. (Cseh Ottó és 
Bényi Szabolcs már nincs a teremben a szavazáskor) 

2017/85 
(06.14.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

buszos ajánlat  
Az elnökség elfogadja a Schubert busz szolgáltató ajánlatát. 

2017/86 
(06.14.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

versenyszabály módosítási javaslat  
Főtitkár ismerteti, hogy az UP bizottságnak módosítási kérése volt, és tájékoztatásuk szerint bizottságok jóváhagyták.. 
 
Az elnökség elfogadja beterjesztett versenyszabály módosítási javaslatot. 

2017/87 
(06.14.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

Manno Miltiádész program 
 
 
A főtitkár ismerteti, hogy ez is az UP bizottság előterjesztése. Az elnökség elfogadja a Manno Miltiádész programot. 

2017/88 
(06.14.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

 szabadidős költségvetés 
Az elnökség elfogadja a szabadidős költségvetést. 

2017/89 
(06.14.) 
számú 

elnökségi 
határozat 

Luzern vk előtti edzőtábor 
 
     
Az elnökség támogatja a luzerni versenyre felkészítő edzőtábori kötelezettségvállalást. 
      
      
      
      
      
      
      
      

 


