8 / 2019. sz. MAFC Elnökségi emlékeztető
Készült a 2019. október 17-én, a BME „R” épület földszint 6-os alagsori tárgyalójában
megtartott Elnökségi ülésről.
Résztvevők: Dékány Donát, Dr. Kelemen Béla, Dr. Kondorosi Károly, Dr. Pap László, Dr.
Salgó András, Dr. Szabó Mihály, Vass Zoltán
Kimentette magát: Dr. Balog György, Dr. Nagy Balázs Vince, Novák László, Pekár Zoltán
Résztvevő állandó meghívottak: Balogh Tünde, Bartha Zsolt, Datzuk Péter, Dr. Mike Judit
Később érkezett: Dr. Pap László 1725, Dr. Kelemen Béla 1747
1725-kor Dr. Salgó András köszöntőjével megnyitotta az ülést.

1. Előző ülés emlékeztetőjének elfogadása
Dékány Donát kérte, hogy elektronikus körszavazás útján szavazzon az elnökség az
előző ülés emlékeztetőjéről, mivel a késői kiküldés miatt nem volt mindenkinek
lehetősége megismerni azt.

2. Előző ülés óta eltelt időszak értékelése
Dékány Donát az alábbiakról tájékoztatta az elnökség tagjait:
 Kemény Andrea közös megegyezést követően 2019.december 31-i határidővel
elhagyja a MAFC titkárságát, feladatát Balogh Tünde veszi át, ill. tőle vár az
elnökség javaslatot a feladatkört ellátó munkatárs személyét illetően.
Balogh Tünde: Molnár Borbála segíteni fog a sportfejlesztési programokkal kapcsolatos
napi feladatok elvégzésében ill. az elszámolásan.





Újabb egyeztetés zajlott a Súlyemelő szakosztály vezetőségével.
Csallóközi Tivadart nevezték ki az ÜMSZ vezetőjévé, dr. Hajós Róbert is a cégnél
maradt.
Egyeztetések folynak a Professzor úr nevű, rossz állapotú hajó felújításával
kapcsolatban.
Időpont egyeztetést kezdeményezett az új kerületi vezetéssel.

Balogh Tünde: Lépéseket kellene tenni annak érdekében, hogy az Titkárság iroda bérleti
díja csökkentésre kerüljön.
Dékány Donát: A legoptimistább esetben a tanszékek részére megállapított maximum
bérleti díjra kell számítani.

3. Szakosztályi kérelmek elbírálása
Datzuk Péter: A MAFC-BME Vízilabda szakosztály vezetősége, Pajtók Pázmán és Holló
Barnabás
lemondtak
tisztségükről.
A
szakosztálygyűlést
tartott,
ahol
szakosztályvezetőnek Trombitás Bálintot választották meg. Az ülésről a jegyzőkönyv
leadásra került a titkárságon.
26/8/2019. számú MAFC Elnökségi határozat
Az Elnökség Trombitás Bálintot nevezi ki a MAFC-BME Vízilabda szakosztály
vezetőjévé.
A határozat 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került.

Datzuk Péter: Annak ellenére, hogy az Atlétikai szakosztály pénzügyi helyzete nem
változott pozitív irányba, Janecskó András szakosztályvezető és edző azzal a kéréssel
fordult az elnökség felé, hogy 80.000,- Ft / hó költségtérítést továbbra is megkaphassa.
27/8/2019. számú MAFC Elnökségi határozat
Az Elnökség elismerve Janecskó András eddigi munkásságát, valamint ez évadban elért
szép sporteredményeket, hozzájárul, hogy 2019.12.31-ig részére 80.000,- Ft/hó
költségtérítés kerüljön kifizetésre. Az ügyvezetést felkéri, hogy keressen a szakosztály
pénzügyi helyzetét stabilizáló szakembert.
A határozat 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került.

4. Egyebek
Az egyebek napirendi ponthoz nem érkezett javaslat.
Dr. Salgó András 1827 -kor bezárta az ülést.

2

