
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 

2013. február 12-ei ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 

 

 

 

7/2013. (II.12.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség a 2013. február 12-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta 

el. 

 
1.   Elnök és az elnökségi kabinet tájékoztatója 

2.   Az OKGY időpontjának meghatározása 

3.  Az OKGY napirendi pontjainak meghatározása 

4.  A költségvetésről szóló határozat elektronikus szavazatainak megerősítése  

5. Dr. Földi János levelének megvitatása  

6.  Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag  

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

8/2013. (II. 12.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy az MVGYOSZ Országos Küldöttgyűlésének 

időpontja 2013. május 25., szombat. Pótidőpont: 2013. június 1., szombat. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

9/2013. (II. 12.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés előkészítésével összefüggésben az OE az alábbiakról határoz: 

- felkéri Kutor Sándornét, hogy az MVGYOSZ 2012. évi közhasznúsági jelentésének  

részét képező számviteli beszámolót készítse el 2013. április 15-ig, 

- felkéri a PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft-t, hogy az MVGYOSZ 2012. évi 

közhasznúsági jelentésének vizsgálatát végezze el 2013. április 19-ig, 

- felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a könyvvizsgálói jelentés birtokában küldje meg 

állásfoglalását az MVGYOSZ 2012. évi közhasznúsági jelentéséről 2013. április 22-

ig, 

- felkéri az elnököt a küldöttgyűlési meghívók 2013. május 3-ig történő kiküldésére az 

országos küldöttek részére, 

- felkéri az elnököt az MVGYOSZ 2012. évi közhasznúsági jelentésének 2013. május 

10-ig történő kiküldésére az országos küldöttek részére, 



- az OE 2013. április 30-án ülést tart. 

 

 

Indokolás:  

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte:  

Tartózkodott: - 

 

10/2013. (II. 12.) sz. Elnökségi Határozat 

Az MVGYOSZ 2013. május 25-ei Országos Küldöttgyűlésének a napirendjei a következők: 

1. Elnöki megnyitó  

2. Jelölés az Országos Elnökség tagjára és póttagjaira 

3. Jelölés a Felügyelő Bizottság tagjaira 

4. A Felügyelő Bizottság 2012. évi beszámolója 

5. A 2012. évi elnökségi beszámoló és a 2012. évi közhasznúsági beszámoló megvitatása 

és elfogadása 

6. Elnökségi tag és póttagok, illetve a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása 

7. Az Etikai Bizottság jelentése 

8. Az Országos Elnökség tagjára, póttagjaira, illetve a Felügyelő Bizottság tagjaira 

leadott szavazatok értékelése, eredményhirdetés 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag  

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

11/2013. (II. 12.) sz. Elnökségi Határozat 

A 2013. évben a megítélt állami támogatás összege 164.670.000 Ft. Ezen összegből a 21 

megyei egyesület a támogatás 40 %-a alapján 65.868.000 Ft-ban részesül. A tagegyesületek 

működési költségre 2 millió Ft-ot kapnak, a további fennmaradó összegből a 2011. évben 

történt tagdíjbefizetések alapján kiszámított 2011. december 31-ei taglétszám arányában 

részesülnek. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (Barnóczki Gábor, Kuminka Györgyné, dr. Nagy 

Sándor, Németh Orsolya, Szakály Melinda) 

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (dr. Tóka László) 

Tartózkodott: - 

 

 



12/2013. (II. 12.) sz. Elnökségi Határozat 

Az MVGYOSZ vagy bármely tagegyesületének azon tagja, aki a 9/2012. (I.18.) sz. OE 

határozat alapján OEP által nem finanszírozott fehér botot vásárolt a határozat hatályba 

lépését követően, 2012. február 1-je és 2013. február 12. között, és ezt számlával tudja 

igazolni, annak a közületi ár fele és a megvásárlási ár közötti különbséget az MVGYOSZ 

megtéríti.  

 

Indokolás: A 9/2012. (I.18.) sz. OE határozat pontatlan megfogalmazása miatt. 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag  

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

13/2013. (II. 12.) sz. Elnökségi Határozat 

A HD kampány Fehér Bot Alap kamatjának segédeszközökre fordított alaprésze kamatából az 

MVGYOSZ az összes OEP által nem támogatott fehér bot megvásárlását támogatja az 

MVGYOSZ tagjainak és tagegyesületei tagjainak 2013. március 1-étől. A támogatott botokat 

a közületi ár feléért lehet megvásárolni, a vásárlástól számított két naptári évente egy 

alkalommal. Az MVGYOSZ erről nyilvántartást vezet. A vásárló köteles a helyszínen 

érvényes tagsági igazolványának bemutatásával igazolni, hogy a tagsági igazolványa saját 

névre szól és tagsági díja az adott évre rendezett. A Fehér Bot Alap keretének kimerülését 

követően az MVGYOSZ saját SZJA 1 %-ából támogatja a kedvezmény további fenntartását a 

2013-as évben. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: 2013. március 1. 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag  

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

         Barnóczki Gábor 

                                                                                                                   jegyző 


