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ELŐTERJESZTÉS
a 2021. november 30-i Elnökségi ülésére
A határozati javaslat 2021. december 9-én vált véglegessé és lett szavazásra bocsátva.

Dékány Donát díjazása
a MAFC Sportcsarnokprojektben végzett munkájáért

I. Előzmények
A MAFC Sportcsarnok aktuális beruházási és fejlesztési tervei folyamatos projektmenedzsment
felügyeletet igényelnek, amely meghaladja a központi dolgozói állomány munka kapacitását.
A beruházási projekt létrejöttében meghatározó szerepe volt Dékány Donátnak, aki
a legnagyobb részletességgel ismeri a projekt műszaki, gazdasági és ügyviteli részleteit, és
a megszerzett építési engedély az egyesület szempontjából kiemelkedő eredmény.
A MAFC mindenkori elnöke feladatait társadalmi munkában látja el, azonban a MAFC
Sportcsarnokkal kapcsolatos projektmenedzsment feladatok túlmutatnak a társadalmi
munkában elvárhatónál, amiért juttatás illetheti meg őt.
Dékány Donát és az egyesület között megkötendő szerződés 2020. április 1. napjától a jogerős
engedélyezési terv megszerzéséig, azaz 2021. augusztus 31. napjáig elvégzett többlet
feladatokra bruttó havi 250 000 Ft, mindösszesen 4 250 000 Ft.
A MAFC elnöksége felkéri Dr. Salgó András tanárelnököt, hogy az egyesület elnöksége
nevében folytassa le a szerződéskötéssel kapcsolatos egyeztetéseket és az egyesület nevében
kösse meg a szerződést a többlet feladatokra vonatkozóan Dékány Donáttal legkésőbb
2022. márciusában, amelyben a kifizetés ütemezését az egyesület majdani pénzügyi helyzete
alapján határozza meg.
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II. Határozati javaslat
A MAFC elnöksége úgy dönt, hogy
1. a MAFC Dékány Donátnak mindösszesen bruttó 4 250 000 forintot fizet ki a MAFC
Sportcsarnokprojektben 2020. április 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig terjedő
időszakra,
2. az ezt megelőző időszakra vonatkozó minden egyéb feladatot a MAFC elnökeként
társadalmi munkában látott el, amiért további díjazás nem illeti meg,
3. felkéri Dr. Salgó Andrást a MAFC tanárelnökét, hogy a MAFC ügyvezetőjének és
gazdasági vezetőjének bevonásával folytassa le a szerződéskötést a MAFC és Dékány
Donát között legkésőbb 2022. március 31. napjáig, amelyben a kifizetés ütemezését az
egyesület majdani pénzügyi helyzete alapján határozza meg.
Kérem a tisztelt Elnökséget az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2021. december 9.
Dr. Salgó András s.k.
tanárelnök

