Írásbeli elnökségi szavazás
2013. július 31.
A 2013. július 29. napján elrendelt írásbeli elnökségi szavazást 2013. július 31. napján 12:00
órakor az elrendelésnek megfelelően lezártuk, a szavazás eredménye az alábbi:
A szavazás eredményes volt. A 14 elnökségi tagból 9 elnökségi tag, név szerint Dr. Baráth
Etele, Kadler Gusztáv, Petrovics Kálmán, Apáthy Endre, Doma Gergő, Belcsik Ferenc, Kárai
Péter, Kálmán Tibor, Csernák Károly vett részt a szavazásban.
Az elnökség az alábbi határozatokkal módosította a Pályázati felhívás két pontját:
A Pályázati felhívás, 3.6 pont módosítása - a pirossal szedett szöveg a változtatás:
1/2013/07.31. Írásbeli határozat (8 igen, Csernák Károly nem)
"3.6 Egyéb feltételek
a) Támogatási feltételek egyes használt eszközök beszerzése esetén:
- Használt vízi sporteszköz esetén az eladónak olyan hivatalos forgalmazónak kell lennie
(eladó tevékenységi körében kereskedelmi, kiskereskedelmi tevékenység szerepel), aki
(amely szervezet) az eszköz gyártási évét, származását bizonyítani képes, és legalább 1 év
szavatosságot biztosít, számlaképes. Az MKKSZ és a Canoe Kft. hivatalos forgalmazónak
tekintendő.
- Használt mikrobusz nem lehet több mint négy éves, és nem lehet több mint 150 ezer km a
futásteljesítménye.
- Használt jármű vétele esetén csak a vételi ár számolható el a támogatás terhére.
b) Ingatlanvásárlás esetén – a bíráló bizottság által indokoltnak minősített esetben - az
MKKSZ által kirendelt ingatlanbecslő által meghatározott ár az alapja a támogatási
összegnek.
c) 100 ezer Ft értéket meghaladó értékű áru, eszköz, szolgáltatás elszámolhatóságának
feltétele, hogy arról írásban létrejött szerződés, vagy írásban megküldött és visszaigazolt
megrendelő jöjjön létre a tagszervezet és a beszállító között. Olyan eszköz vásárlása esetén,
ahol a tulajdoni jog megváltoztatása hatósági eljárást is igényel (pl.: járművek), és az eljárás
szükséges kelléke az adás-vételi szerződés, ott az elszámolhatóságnak is feltétele a
szerződés."
A Pályázati felhívás, 1.4 pont módosítása - a pirossal szedett szöveg a változtatás:
2/2013/07.31. Írásbeli határozat (9 igen, egyhangú)
"1.4 A pályázatokról az MKKSZ Elnöksége dönt. Az Elnökség a munkarendje szerinti
üléseken határoz a döntésre előkészített pályázatokról. Kivételesen sürgős, indokolt esetben
az Elnök dönt, a döntésről a következő elnökségi ülésen beszámol."
Budapest, 2013. július 31.
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