
Az MVGYOSZ Elnökségének 

2015. április 1-jei ülésén meghozott 

HATÁROZATAI 

 

 

19/2015. (IV.1.) sz. Elnökségi Határozat 

 

1. Beszámoló az elnöki munkáról, 

2. Szakmai vezető beszámolója, 

3. A 2014. évi közhasznúsági jelentés megvitatása, 

4. A FB közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos állásfoglalásának megvitatása, 

5. Az OKGY napirendi pontjainak jóváhagyása, 

6. Bejelentések, vegyes ügyek. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

20/2015. (IV.1.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség a közhasznúsági beszámolót és a szakmai beszámolót megtárgyalta, a FB és 

elnökségi tagok által tett módosító indítványokat elfogadta, azzal kiegészítette és annak 

megfelelően módosítja, ezek átvezetése után javasolja a küldöttgyűlés elé terjeszteni.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: dr. Nagy Sándor elnök, Kutor Sándorné gazdasági vezető 

Határidő: 2015. április 10. 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 



 

21/2015. (IV.1.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE az MVGYOSZ 2015. április 25-ei Országos Küldöttgyűlésének meghívóját az 1. sz. 

melléklet alapján fogadja el. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: dr. Nagy Sándor elnök 

Határidő: 2015. április 10. 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 

 

22/2015. (IV.1.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség úgy dönt, hogy amennyiben a 2015. április 25-ei Küldöttgyűlésen az elnök és a 

küldöttek 9:30-kor nem jelennek meg határozatképes létszámban, úgy Barnóczki Gábor 

állapítsa meg és jelentse be a küldöttgyűlés határozatképtelenségét. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Barnóczki Gábor elnökségi tag 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

23/2015. (IV.1.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE az MVGYOSZ 2015. május 30-ai választó-küldöttgyűlésének meghívóját az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1. Elnöki köszöntő 



2. A választó küldöttgyűlés levezető elnökének megválasztása 

3. A Jelölő Bizottság beszámolója és a jelölt lista ismertetése 

4. Vezető tisztségviselők megválasztása  

(elnök, elnökségi tag, Felügyelő Bizottság) 

5. Etikai Bizottság tagjainak megválasztása 

6. Vezető tisztségviselők díjazásának meghatározása 

7. Választási eredmények ismertetése 

8. Bejelentések, hozzászólások 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: dr. Nagy Sándor elnök 

Határidő: 2015. április 30. 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

24/2015. (IV.1.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség a Péntek Lajos Alapítvány alapítói jog átadása ügyében történt megkeresést 

megtárgyalta és nem kívánja az alapítójogokat átvenni az alapítótól. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Angyal Gábor szakmai vezető 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 


