
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 

2011. augusztus 17-ei ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 

 

53/2011. (VIII. 17.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség 2011. augusztus 17-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

fogadta el. 

 

1. Tájékoztatás az elnöki kabinet létrehozásáról és a nemzetközi kapcsolatos 

          kolléga bemutatása  

2. Az EBU alkotmányának módosításával kapcsolatos kérdések megvitatása 

3. Állami támogatás megyék általi elszámolása 

4. Beszámoló az MVGYOSZ-nél tartott Fogyatékosügyi Fórumról 

5. A jogsegélyszolgálat működésének értékelése 

6. Tájékoztatás a természetes személy tagok számára kiírt segédeszköz és tanulmányi  

támogatásról 

7. Bejelentések, vegyes ügyek  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

54/2011. (VIII. 17.) sz. Elnökségi Határozat 

Az EBU alkotmányának módosításával kapcsolatos kérdések megvitatásán az elnökség 

úgy határozott, hogy a Magyarországot képviselő küldöttek az elnökség szempontjai 

szerint annak véleményét képviseljék. Ehhez szükséges, hogy 2011. szeptember 10- ig 

minden elnökségi tag   

a. foglaljon állást az EBU által kiküldött anyag megszavazhatóságával kapcsolatban, 

b. terjessze elő és képviselje az általa felvetendőnek ítélt témákat. 

Erről minden elnökségi tag e-mailban küldjön tájékoztót az elnokseg@mvgyosz.hu címre. 

2011. szeptember 15.-ig az ebből készített egységesített anyagot ki kell küldeni az 

elnökségi tagoknak jóváhagyásra. A válaszolási határidő 2 nap. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Szakály Melinda, Kroll Zsuzsanna, Ollé Attila 

Határidő: 2011. szeptember 10. 

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

55/2011. (VIII. 17.) sz. Elnökségi Határozat 

Állami támogatás megyék általi elszámolásával kapcsolatban az elnökség egységes 

álláspontja szerint hiánypótlást kell kérni azoktól az egyesületektől, akik nem megfelelően 

számoltak el. A hiánypótlás határideje 2011. augusztus 24. 

 

 

Indokolás: - 

mailto:elnokseg@mvgyosz.hu


Felhatalmazás:- 

Felelős: Kutor Sándorné 

Határidő: 2011. augusztus 24. 

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott:-               

 

 

56/2011. (VIII. 17.) sz. Elnökségi Határozat 

Állami támogatás megyék általi elszámolásával kapcsolatban az összes egyesületre 

vonatkozóan az alábbi döntést hozta: az egyesületeknek el kell számolni a harmadik 

negyedéves időarányos támogatással függetlenül attól, hogy a támogatási összeget 

megkapták-e már. Akinek az ezt  megelőző időszakra visszafizetési kötelezettsége van 

annak ezzel az összeggel is el kell számolnia szeptember 30.–ai teljesítéssel, október 15-ei 

határidővel, amennyiben ez nem teljesül és ismét visszafizetés keletkezik a most el nem 

számolt összeg a negyedik negyedéves költségvetési támogatásból levonásra kerül. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Kutor Sándorné 

Határidő: 2011. október 15. 

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

57/2011. (VIII. 17.) sz. Elnökségi Határozat 

A Fejér megye elszámolásával kapcsolatban a következő határozatot hozta az elnökség: 

mivel Fejér megye semmilyen elszámolást nem küldött ezzel súlyos szerződésszegést 

követett el, ezért visszafizetési kötelezettsége van. A második félévi támogatást az 

MVGYOSZ tartalékba helyezi azzal, hogy amennyiben úgy döntenek, hogy a LÁRKE-hoz 

belépnek mint szervezeti egység. A letétbe helyezett pénzt a LÁRKE fogja megkapni 

kizárólag azzal a kikötéssel, hogy a Fejér megyei egyesület működésére fogja fordítani. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: az elnökség: Dr. Micserics József, Szakály Melinda 

Határidő: 2011. augusztus 24. 

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag  

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: 1 (Tóka László) 

 

 

58/2011. (VIII. 17.) sz. Elnökségi Határozat 

 A Vas megye elszámolásával kapcsolatban a következő határozatot hozta az elnökség: 

mivel a szerződés elválaszthatatlan részét képező inkasszó aláírt nyomtatványát nem küldte 

vissza, ezért a támogatás el nem számolt összegének vonatkozásában visszafizetési kötelezettség 

terheli. Amennyiben az aláírt inkasszót 2011. augusztus 24.-ig nem küldi vissza akkor a második 

félévi támogatás felfüggesztésre kerül.  

  

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Dr. Micserics József, Szakály Melinda 



Határidő: 2011. augusztus 24. 

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

59/2011. (VIII. 17.) sz. Elnökségi Határozat 

A Somogy megye elszámolásával kapcsolatban a következő határozatot hozta az elnökség: 

Elszámolása nem fogadható el, mert a számlaösszesítőben nem megfelelő a sorszámozás, bank 

bizonylatokat bizonyos számlákhoz nem csatolt, ill. egyes bizonylatok nem voltak 

beazonosíthatók. Ezért az elnökség felszólítja az egyesületet, hogy a pénzügyi elszámolását a 

szerződésnek megfelelően készítse el 2011. augusztus 24-ig. Amennyiben ennek nem tesz eleget, 

akkor a most el nem számolt összeg a negyedik negyedéves költségvetési támogatásból levonásra 

kerül. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Dr. Micserics József, Szakály Melinda 

Határidő: 2011. augusztus 24. 

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

60/2011. (VIII. 17.) sz. Elnökségi Határozat 

A Szabolcs-Szatmár megye elszámolásával kapcsolatban a következő határozatot hozta az 

elnökség: Elszámolása nem fogadható el, mert hiányzik az összes kifizetési bizonylat. 

Ezért az elnökség felszólítja az egyesületet, hogy a pénzügyi elszámolását a szerződésnek 

megfelelően készítse el 2011. augusztus 24-ig. Amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor 

a most el nem számolt összeg a negyedik negyedéves költségvetési támogatásból 

levonásra kerül. 

 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Dr. Micserics József, Szakály Melinda 

Határidő: 2011. augusztus 24. 

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 

 

61/2011. (VIII. 17.) sz. Elnökségi Határozat 

A jogsegélyszolgálat beszámolóját az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Dr. Micserics József, Szakály Melinda 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 



A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

62/2011. (VIII. 17.) sz. Elnökségi Határozat 

Tájékoztatás a természetes személy tagok számára kiírt segédeszköz és tanulmányi 

támogatásról az elnökség az alábbi határozatot hozta: mivel nem érkezett megfelelő számú 

érvényes pályázat ezért az idei 81.000 Ft-ot tartalékoljuk. A jövő évi keretösszeggel együtt 

kerül kiírásra, tanulmányi illetve segédeszköz pályázatra. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: az elnökség 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

63/2011. (VIII. 17.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség módosítja a 37/2011. határozatát, mivel nem érkezett be megfelelő számú pályázat. 

A módosítás a következő: a fennmaradó összeget a négy pályázó között a projektösszeggel 

arányosítva szétosztja, támogatja mind a négy beérkező pályázatot. 

 

 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: az elnökség 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


