Határozat
száma

Határozat megnevezése

Jelen vannak: Cseh Ottó, Varga Tamás, Székely Balázs, Deák Csaba, Lőrinczy Péter, Vanczák
Gergely
2017/114
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
(09.20.)
Az elnökség megválasztja jegyzőkönyvhitelesítőnek Cseh Ottót és Deák Csabát.
számú
elnökségi
határozat

napirend elfogadása
Főtitkár ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Varga Tamás kéri egy új napirendi pontnak
felvenni az OB pontszámításban esett hibát. Fentiek alapján elnökség az alábbiak szerint elfogadja a
napirendet:
1. Duna Sportos kérelem
2017/115 2. LF 2017-es támogatás- új információk
(09.20.) 3. közbeszerzési szabályzat elfogadása
4. edzőbizottsági javaslat bizottsági struktúrára
számú
elnökségi 5. up őszi edzőtáborok
határozat 6. ob pontszámítás módosítása

1. Duna Sport kérelme
Az elnökség elfogadja, hogy a MESZ a Duna Sporttal meghatározott feltételek mellett albérleti
szerződést kössön:
2017/116 Havi fizetésű ütem, éves szinten bruttó 1.800.000,- Ft
(09.20.) Határozatlan időtartamra, fél éves felmondási idő.
számú
A 14 név szerint nevesítve lesz a szerződés mellékletében, az azon felüli belépő napi 1000,- Ft-os
elnökségi
alkalmi díjat fizet. Erről havi elszámolást nyújt be a Duna Sport. Ennek megszegése felmondási ok.
határozat
Külső hajótároló elkészítése MESZ költsége.

LF 2017-es új információk
.
Az elnökség támogatja, hogy a Pro Rekreatione a LF 5 keretében 50 millió forintos összegben
megvalósítsa:
Pályafelújítási munkák 20 mFt
2017/117 Bójázási rendszer felújítása.
(09.20.) Informatikai rendszer kiépítése 5 mFt
számú
Nagy sávszélességű internetelérés és wifi hálózat kiépítése a telepen.
elnökségi WC konténerek 10 mFt
határozat
Vízparthoz közeli női-férfi wc konténerek telepítése.
Stégek 15 m Ft
6x2,5 m-es úszó stégek beszerzése.

Közbeszerzési szabályzat
Főtitkár ismerteti, hogy a közelgő közbeszerzés miatt sürgős tárgyalást igényel. A tartalma
2017/118 megfelelő, közbeszerzési tanácsadó készítette elő. Az elnökség a szabályzatot elfogadja.
(09.20.)
számú
elnökségi
határozat

edzőbizottsági javaslat a bizottsági struktúra átalakítására
.

2017/119
(08.09.)
Az elnökség elfogadja az edzőbizottság, az UP bizottság, a para bizottság és a versenytechnikai
számú
bizottság összevonását.
elnökségi
határozat

UP őszi összetartó táborok
2017/120
(08.09.) Az elnökség elfogadja az UP edzőtáborok előterjesztését.
számú
elnökségi
határozat

