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A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Borbély Tamás – irodavezetőt jegyzőkönyvvezetőnek.

A MESZ elnöksége a 6 igen és 2 tartózkodás (Bártfai M, Cseh O.) mellett megválasztotta Bártfai Márton és Cseh Ottó
elnökségi tagokat a jegyzőkönyv hitelesítésére.

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat plusz egy napirend felvételével:
SportXXI minihajó projekt
1. Előző ülés határozatainak végrehajtása, az előző ülés óta történt események
2. A 2 millió Ft-ot meghaladó kötelezettség-vállalások elnökségi jóváhagyása
3. MESz éves költségvetésének módosítása
4. Szövetségi iroda működése
5. Utánpótlás szövetségi kapitányi pályázat értékelése
6. Szakmai terv és koncepció
7. Együttes értékelés (beszámoló és terv)
8. 2014. évi versenynaptár
9. Létesítményfejlesztés
10. Műhelytámogatások és edzői támogatások rendszere
11. Sirály csónakház üzemeltetése
12. Média és sajtó megjelenési stratégia és struktúra
13. SportXXI Minihajó pályázat jóváhagyása
14. Tájékoztató az őszi klubtalálkozó programjáról
15. Jeunesse Kupával és a 2016-os EB pályázattal kapcsolatos tájékoztató
Egyebek

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta Danó Károly pályázatát a MESZ által az utánpótlás
szövetségi kapitány és Héraklész sportági koordinátor posztra kiírt álláshelyre, Danó Károly urat megválasztotta
Utánpótlás Szövetségi Kapitánynak. A megbízatás határozatlan időre, visszahívásig érvényes.

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal elfogadta a főtitkár az előző elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról szóló
beszámolóját.

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Nagy Cs.) mellett elfogadta a 2 millió Ft-ot meghaladó hajó és
egyéb beszerzések előterjesztési sarokszámait azzal, hogy 10 %-os mozgásteret határoz meg a sportágfejlesztési
szerződés által megengedett feltételek mellett. Az elnökség megállapította, hogy az előterjesztésre került egyéb
kötelezettségvállalások - Vidék bajnokság pályabérlet, Országos Bajnokság pályabérlet, VB repülőjegyek - korábban
már jóváhagyásra kerültek.

MESz éves költségvetésének módosítása
A MESZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a MESZ költségvetésének a sportágfejlesztési
költségtervhez igazított előterjesztését azzal
hogy külsős jogi iroda állásfoglalása alapján kerül sor a MESZ 2013. évi költségvetés módosítására,
az elfogadott előterjesztést az elnökség önmagára érvényes kötelező limitációként kezeli és elrendeli e
szerinti végrehajtását mínusz 27 millió Ft értékben a költségvetés egyensúlyban tartásának érdekében.

2. oldal

13/10/17/08.
számú
elnökségi
határozat

Jogi tanácsadás

13/10/17/09.
számú
elnökségi
határozat

Szakmai terv és koncepció

13/10/17/10.
számú
elnökségi
határozat

Sport XXI minihajó projekt

A MESZ elnöksége 6 igen, 3 tartózkodás mellett ( Nagy Cs., Kokas P., Simon G.) elfogadta, hogy dr. Simon Gábor
ügyvédi irodája a MESZ folyó ügyeinek figyelésével és kezelésével segítse a szövetség munkáját.

A MESZ elnöksége 6 igen, 1 nem (Nagy Cs.) és 2 tartózkodással (Regényi T, Cseh O.) elfogadta a szakmai vezető 2013.
évi szakmai beszámolóját és a 2014. évi felkészülési tervét, valamint a Rio 2016 sportági szakmai programját.

A MESZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a MESZ Utánpótlás-fejlesztési Bizottsága által tett
javaslatot és az előterjesztésben szereplő 10 sportegyesület részére biztosítja a SportXXI Minihajó Programban a
pályázati feltételek szerint meghirdetett támogatást, feltétel a tartozásmentesség, amit a saját célú beszerzési
igazolással együtt a sporteszközök átvétele előtt igazolni szükséges.
Fedezet: Sport XXI. program 2013-as költségvetésében a Mini hajó projekt fejezetben szereplő összeg.
Felelős: Szlatényi György főtitkár
Határidő: 2013. December 31.
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A MESZ elnöksége 7 igen, 1 nem (Szántó É.), 1 tartózkodás ( Cseh O.) mellett támogatja a Pesterzsébeti Vízi bázison
(Sirály-telep) kialakítandó projekt terveinek egy 75 nm –es irodai részel történő bővítését a MESZ irodák részére.

A MESZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta és elvi szinten támogatja a Pesterzsébeti Vízi bázison
(Sirály-telep) kialakítandó projekt – az irodai kiegészítést is magában foglaló - előzetes látvány és funkcióterveit,
valamint támogatja, hogy a 2013-2014. évi MESZ létesítményfejlesztési program megvalósításához az elkészült tervek
kerüljenek benyújtásra az NSK felé.

3. oldal

