
Határozat száma

2018/52 (04.05.)

számú elnökségi

határozat

MTVA magazinműsor folytatása

A MESZ elnöksége egyhangúan megszavazza, hogy a tavalyi áron szerződve további 4 kisfilmet megrendel a szövetség és megköti szerződést az

MTVA-val.

2018/48 (04.05.)

számú elnökségi

határozat

MOB 2018. évi közgyűlés delegáltjainak kijelölése

Az MESZ elnöksége egyhangúan megszavazza, Cseh Ottó (általános alelnök) és Pető Tibor (elnök) személyét.

17:50: Varga Tamás megérkezik

2018/50 (04.05.)

számú elnökségi

határozat

A Masters OB időpontjának július közepéről (Utánpótlás és Para OB) szeptember végére (Felnőtt OB) történő áthelyezésével kapcsolatban az

előterjesztést egyhangúan elfogadta az elnökség, miszerint az Edzőbizottság és a Masters Bizottsággal történő egyeztetést követően egy

elektronikus szavazás keretében hozza meg a végleges döntést az elnökség.

2018/51 (04.05.)

számú elnökségi

határozat

MESZ 125 éves jubileumi események

Pető Tibor felterjeszti a javaslatot, miszerint a 125 éves MESZ gálavacsora időpontja 2018. október 26 vagy 27 legyen, valamint április végéig

készüljön el a program és a pénzügyi terv a FISA IOC tagok meghívásával kapcsolatban. A MESZ Elnöksége egyhangúan megszavazta az

előterjesztést.

2018/49 (04.05.)

számú elnökségi

határozat

2018. évi Vidék és Országos Bajnokság helyszínváltozással kapcsolatos feladatok

A MESZ Elnöksége egyhangúan megszavazza az alábbi személyekből álló munkacsoportot a helyszínváltozással kapcsolatban felmerülő feladatok 

kezelésére és a versenyek megfelelő előkészítésére : Vanczák Gergely, Herkules jános, Cseh Ottó, Székely Balázs, CSEK képviselője, Edzőbizottság, 

Versenybírói Bizottság vezetője/képviselője és a szövetségi kapitányok.                                                                                                                                                                                         

2018/46 (04.05.)

számú elnökségi

határozat

Testnevelési Egyetem képzés hozzájárulási költsége

Vanczák Gergely ismerteti a témát, Pető Tibor ismerteti az előterjesztést: TE képzés hozzájárulási költségét az elnökség elviekben támogatja, de

ezen költség pontos forrásának ismeretében, a későbbiekben egy elektronikus előterjesztés formájában hozzák meg végleges döntésüket. Az MTK

és FEC elvi hozzájárulását adta a gyakorlati képzés helyszínének, amennyiben az Erzsébeti telep nem áll rendelkezésre. A MESZ Elnöksége

egyhangúan megszavazta az előterjesztést.

2018/47 (04.05.)

számú elnökségi

határozat

MESZ 2018 évi közgyűlés időpontjának kijelölése

Előterjesztés a MESZ közgyűlés időpontjára: 2018. május 25 (péntek), 17: 00 óra. Határozathozatal képtelenség esetén az új időpont: 2018. május

28 (hétfő), 17:00 óra. Pető Tibor továbbá javasolja, hogy az evezős sportági stratégia május 10-ig készüljön el a bizottságoknak és a tagoknak

véleményezésre, hogy a közgyűlés időpontjában ez elfogadásra tudjon kerülni. A MESZ Elnöksége egyhangúan

megszavazta az előterjesztést.

2018/44 (04.05.)

számú elnökségi

határozat

Napirend elfogadása

Az elnökség megállapítja a napirendet az alábbiak szerint:

1. 2019. Masters VB

2. Testnevelési Egyetem képzés hozzájárulási költsége

3. 2018. évi MESZ közgyűlés időpontjának kijelölése

4. 2018. évi MOB közgyűlés delegáltjainak kijelölése

5. 2018. évi Vidék és Országos Bajnokság helyszín változással kapcsolatos feladatok

6. MESZ 125 éves jubileumi események

7. MTVA magazinműsor folytatása

8. Marketing kiajánló terv elfogadása 9. Új MESZ

logó elfogadása 10. NFM 1 milliárd

Ft-os támogatás 11. Zöld Duna Kft. bírósági

ítélet és következményeinek áttekintése - ZÁRT NAPIRENDI PONT

2018/45 (04.05.)

számú elnökségi

határozat

Masters VB

Pignitzky Borbála ismerteti a szervezésre árajánlatot beküldő 2 cég végleges árajánlatát, Pető Tibor ismerteti az előterjesztést. A MESZ Elnöksége

egyhangúan támogatja az alábbi javaslatot: Amennyiben a Canoe Kft. végső árajánlatátba a teszt versenyt bevállalja, úgy velünk kötjük meg a

szerződést. Amennyiben nem, úgy egy elektronikus határozati javaslatot fogunk küldeni a következő héten, hogy milyen további költségeket

indukálna a tesztverseny.

17:25: Székely Balázs megérkezik

Határozat megnevezése

17:00-kor jelen vannak: Cseh Ottó, Herkules János, Vanczák Gergely, Deák Csaba, Pető Tibor, Lőrinczy Péter (6 fő)

2018/43 (04.05.)

számú elnökségi

határozat

jegyzőkönyv hitelesítő és vezető megválasztása megválasztása

Az elnökség jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja: Herkules János és Cseh Ottó;  jegyzőkönyvezetőnek pedig Pignitzky Borbálát.

Nincs határozat. (Sportágfejlesztési stratégia tervhez igazítva később kerül elfogadásra)

2018/53 (04.05.)

számú elnökségi

határozat

ÚJ MESZ logó elfogadása

A MESZ elnöksége 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a beküldött tervek közül az "1-es verzió" elnevezésű logót, az alapítás

évével kiegészítve, terjeszti a közgyülés elé.

Marketing kiajánló terv elfogadása



Zöld Duna Kft. bírósági ítélet és következményeinek áttekintése - ZÁRT NAPIRENDI PONT

2018/54 (04.05.)

számú elnökségi

határozat

NFM 1 milliárd forintos támogatás

Javasolt munkacsoport tagok a támogatási összeg újra felosztására és a köbeszerzési terv kidolgozására: Elnök, alelnökök, Herkules János, Székely

Balázs, Lőrinczy Péter, Dénes Csaba, Felügyelő Bizottsági tagok, Tarján Tamás.                                                                                                                A 

jelenlévők továbbá megegyeztek abban, hogy az elnökségi ülést  követő napon egy egy hetes megküldési határidővel igényfelmérést végeznek a 

klubok körében. Az igényfelmérés során priorítási sorrend szerint küldik meg a klubok, hogy milyen és mennyi eszközre van szükségük. A

munkacsoport a beérkezett igények és a kidolgozott szempontrendszer alapján állapítja meg a minisztérium felé a költségvetési tervet és a

támogatásból a klubokra jutó eszközönkénti mennyiséget. A MESZ Elnöksége

egyhangúan megszavazza a javaslatot.

Átekintésre került a bírósági ítélet és következményei. Az elmúlt elnökségi üléshez képest annyi történt, hogy a fellebezés bekerült a Kúriához

illetve peren kívüli egyeztetés időpontja kitűzés alatt áll.


