
Határozatok a 2011-12-04-i elnökségi ülésről 

 

2011. 12.04./1. 

Az elnökség megbízza a FEB elnökét, hogy az érintett felekkel egyeztessen a tartozások 

tekintetében, az egyesületek felé kibocsátott számlákat a könyvelő bevonásával vizsgálja 

felül, a döntéseket készítse elő az elnökség felé. 

Felelős: FEB 

Határidő: azonnal 

 

2011. 12.04./2. 

Az elnökség egyhangú határozattal úgy dönt, hogy csak a befolyó összegek mértékéig vállal 

bármilyen kifizetésre kötelezettséget. 

Felelős: elnökség 

Határidő: azonnal 

 

2011. 12.04./3. 

Az elnökség úgy döntött, hogy a bérelt vízfelületen csak az olimpiai duó készülhet, ezzel 

összefüggésben a bérelt vízfelület szükségességét felülvizsgálja. A válogatott vízfelület egyéb 

használatát a szövetség irodájába írásban be kell jelenteni, ellenkező esetben a teljes vízfelület 

a használónak kiszámlázásra kerül. 

Elfogadva: egyhangú határozattal 

Felelős: főtitkár 

Határidő: azonnal 

 

2011. 12.04./4. 

A bér és közterhek, valamint megbízási díjak tekintetében az elnökség megbízza Csordás 

György elnök urat, hogy az abban érintett személyekkel megállapodjon. 

Elfogadva: egyhangú határozattal 

Felelős: Elnök úr 

Határidő: azonnal 

 

2011. 12.04./5. 

Az egyéb pénzügyek tekintetében az elnökség felhatalmazza Csordás György elnök urat, 

hogy az akut feladatok megoldásában egyszemélyben, önállóan döntsön, különösen a 

bevallási és könyvelési feladatok tekintetében. 

Csordás György elnök úr kinyilvánítja, hogy a szövetségben használaton kívül álló 

telefonkártyát ő kívánja használni, ennek költségét magánemberként saját maga téríti meg. 

Elfogadva: egyhangú határozattal 

Felelős: Elnök úr 

Határidő: azonnal 



 

2011. 12.04./6. 

Az elnökség egyhangú határozattal az előző elnökség által elfogadott, nem jogszerű 

szabályzatokat (SZMSZ, Pénzkezelési Szabályzat) felülvizsgálja, a következő esedékes ülésre 

előkészítve javaslatot tesz annak elfogadására. 

Felelős: Szedlák-Kun Péter, Árkovics Lajos 

Határidő: azonnali 

 

2011.12.04./7. 

Az idei évben a szövetségbe tagfelvételét kérő egyesületekre az elnökség egyhangú 

határozattal időarányos tagsági díjat szab ki. Ennek összege a decemberben belépő 

egyesületeket illetően 2500.-Ft. 

Felelős: főtitkár 

Határidő: azonnal 

 

 

2011.12.04./8. 

Jennifer Gray előadói díját illetően az elnökség úgy döntött, hogy az MKK-ra befolyó 

összegből, a költségek levonása után fennmaradó összegből teljesíti a kifizetést. 

Elfogadva: egyhangú határozattal 

Felelős: főtitkár 

Határidő: azonnal 

 

2011.12.04./9. 

Az elnökség hozzájárul, hogy Czékus Eszter és Kiss Szofi rendkívüli átigazolás keretében a 

HPVK SE-hez átigazoljon. 

Elfogadva: egyhangú határozattal 

Felelős: Átigazolási Bizottság 

Határidő: azonnal 

 


