	
  

11/2014. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK - MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG
Készült az MKKSZ Elnökség 2014. július 25. napján, 08:00 órakor, az MKKSZ Latorca utcai
székházába összehívott ülésén.
Jelenlévő Elnökségi tagok: Dr. Baráth Etele, Kadler Gusztáv, Petrovics Kálmán (a 3.
határozat után érkezett), Schmidt Gábor (a 3. határozat után érkezett), Apáthy Endre, Belcsik
Ferenc, Doma Gergő, Kárai Péter, Slisz Béla, Sztanity László, Vaskuti István
Jelenlévő meghívottak: Dr. Ábrahám Attila, Alács Tibor, Csabai Edvin (a 4. határozat után
távozott)
Napirend:
1. Az MKKSZ 2014. évi költségvetésének egyes kérdései
2. Egyebek
a. A felnőtt és U23 EB jutalmazása
b. A bajnoki pontrendszerben önhibájukon kívül hátrányba kerülő tagszervezetek
kompenzálása
c. Edzőtáborozási kérdések az Egyesült Arab Emirátusokban

1/2014/11. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)
Az Elnökség korlátozza az elnökségi ülés nyilvánosságát, azon az elnökségi tagokon kívül
részt vesz Dr. Ábrahám Attila főtitkár, Alács Tibor gazdasági igazgató, Csabai Edvin szakmai
igazgató.
2/2014/11. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)
Az Elnökség köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az Ifjúsági és U23-as világbajnokság
kiemelkedően sikeres – az ICF vezetőinek és a nemzeti szövetségek képviselőinek
egyöntetűen megerősített - szervezésében és a sikeres szereplésben közreműködtek.
3/2014/11. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)
Az Elnökség elfogadja a bajnoki pontrendszerben önhibájukon kívül hátrányba kerülő
tagszervezetek kompenzálását az előterjesztés szerint.
4/2014/11. Elnökségi határozat (11 igen, Kárai Péter és Slisz Béla nem)
Az Elnökség megszavazza a 2014. évi U23-as EB-n és a felnőtt EB-n sikeresen szereplő
versenyzők és a felkészítésükben közreműködő szakemberek jutalmazására vonatkozó
javaslatot, az előterjesztés szerint.
5/2014/11. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)
Az elnökség áttekintette a 2014. évi költségvetés aktuális állapotát és annak eredményeként a
következőket rendeli el: készüljön a tervezett 2014.08.28-i elnökségi ülésre írásos
előterjesztés, amelyben tételesen be kell mutatni legalább 50,0 millió Ft összegű – a tartalékot
nem érintő - kiadási előirányzat végleges törlésére, illetve legalább 95,0 millió Ft összegű
kiadási előirányzat zárolására vonatkozó javaslatot. A témában 2014. augusztus 4-én
egyeztetésre kerül sor.
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6/2014/11. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)
Az előterjesztést a költségvetés szerkezeti rendjében kell elkészíteni, annak tartalmaznia kell a
kiadási és bevételi előirányzatok teljesítésének helyzetét a 2014.08.15-i állapot szerint.
7/2014/11. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)
A törlésre és a zárolásra vonatkozó javaslatokat az adott előirányzatra már korábban vállalt
kötelezettségekre figyelemmel kell elkészíteni. A kötelezettségvállalással terhelt
előirányzatok zárolására, illetve törlésére a partnerrel, beszállítóval lefolytatott előzetes
egyeztetés alapján lehet javaslatot tenni. A tárgyalásokon elérendő cél a sportszakmai
szempontból 2014-ben nem feltétlenül szükséges kiadási tételek csökkentése, és / vagy
későbbi időpontra történő átterhelése.
8/2014/11. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)
Az Elnökség újabb döntéséig a költségvetésben meg nem tervezett kiadási előirányzatra
kötelezettséget nem lehet vállalni.
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