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Emlékeztető az MMSZ Elnökségi ülésről 

2018.dec. 20. Skype konferencia. 

Jelen vannak: 

• Hársfalvi Pál elnök 

• dr Reé András alelnök. 

• dr Bognár Géza, Fally György, Lekszikov Zsolt elnökségi tagok. 

• Tornyai János kommunikációs titkár, Szeri András főtitkár. 

• Patócs László 1. napirendi ponthoz meghívott.      

    

 

Az ülés az előre meghirdetett napirendi pontok megtárgyalásával zajlott le az alábbiak szerint: 

 
1. F3K pályázat értékelése (Hársfalvi Pál) 

A beadott anyag alapján az alapvető probléma, hogy konkrét megoldásokat és válaszokat a kérdéseinkre alig ad. 

Nincsenek mellékelve aláírt szerződések. 

A hiányosságokat dr Reé konkréten összefoglalta, és közölte Patócs Lászlóval. 

- Repülőtérrel kötött szerződés mielőbbi aláírása mindkét fél részéről. 

- Vészhelyzeti eljárás részletes kidolgozása. 

- Közreműködő személyek részéről nyilatkozat a vállalásról. 

- Egyéb hiányosságokról Patócs írásban kap tájékoztatást. 

- A weboldal tartalmát minimalizálni kell, csak nevezéseket lehessen leadni, csak angol nyelven. 

Patócs szerint ez pár napon belül működik. A Contest Direktor december végén tesz látogatást a helyszínen. 

Szerződés kötésre is sor kerül. 

 

2. Tényleges pénzügyi adatok ismertetése (Hársfalvi Pál) 

Az eddigi adatok alapján az MMSZ pénzügyileg jól áll, kb. 2 millió Ft osztható szét pályázatokon. 

Nagyon sok egyesület nem fizette be az egyesületi 8000.- tagdíjat. Az elnök levélben szólítja fel az egyesületeket. 

Az eddig ki nem fizetett pályázatok kockázat nélkül kifizethetők. 

Szavazás: 

Egyhangú döntés a versenydíj rovat felhasználásáról a február 23. (vagy március 2.) küldöttgyűlés finanszírozására. 

 

3. További támogatások nyújtása, ha marad pénz. (Elnökség) 

Egyhangú döntés a pályázatok részére való felhasználásról. 

 

4. Feladatok január 30-ig. (HP) 

- El kell intézni, hogy a raktárnak külön elektromos mérője legyen, és érvényesíteni kell, hogy a portaszolgálatra nincs 

szükségünk és ezt ne osszák ránk. Ehhez a vagyonkezelővel elő kell készíteni a szerződésmódosítást Baksa Zsolt 

segítségével. 

- a pályázatokkal kapcsolatban az elszámolást 01.30-ig kell beadni. Szeri Bandi  csinálja, de támogatásra lesz 

szüksége. 

- Elő kell készíteni a küldöttgyűlést. Tornyai Jani készíti a beszámoló videót, de most kicsivel hosszabb lesz és jobban 

tematizált. Ebben kérnem segítségeteket és Jani támogatását. 

A küldöttgyűlés helyszíneként számításba jöhet valamely étterem is ahol a küldöttek megvendégelhetők. 

Ehhez Fally György felajánlotta segítségét. 

- A küldöttgyűlés regisztrációhoz kötött lesz, részvétel feltétele az egyesületi tagdíj befizetése. 

- A tagdíj befizetéseket ösztönözni kell, erre minden szakágvezető a saját egyesületeit buzdítsa. 

 

Az utolsó napirendi pont a következő elnökségin lesz megvitatva. 
 

 

 

 

Szeri András 

az emlékeztető készítője 
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