
 

AZ MVGYOSZ Országos Elnökségének  

2012. május 23-ai ülésén meghozott 

HATÁROZATAI 

 

 

51/2012. (V. 23.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Országos Elnökség a 2012. május 23-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el. 

 

1.    Elnök és az elnöki kabinet tájékoztatója 

2.  Döntés az állami támogatás MVGYOSZ és tagegyesületei közti elosztásról (előírt 

előirányzati zárolási kötelezettség végrehajtása miatt)  

3. Döntés a megyei egyesületek közti állami támogatás felosztásáról (a 2. napirendi pont 

alapján) 

4. Az MVGYOSZ 2012. évi költségvetési tervének megvitatása (a 2. napirendi pont 

alapján) 

5. Az MVGYOSZ és tagegyesületeinek átmeneti finanszírozásával (támogatási előleg) 

kapcsolatos kérdések megvitatása 

6.  Bejelentés az MVGYOSZ új telefonos flottájáról 

7. Döntés a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány kuratóriumának 

megváltozásával kapcsolatban 

8.  Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

52/2012. (V. 23.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség Kroll Zsuzsanna tájékoztatóját az elnöki kabinet munkájáról elfogadta. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

53/2012. (V. 23.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az MVGYOSZ és a tagegyesületek költségvetéséből a NEFMI által zárolt 11 millió Ft terhét az 

MVGYOSZ és az egyesületek az eredeti költség felosztás szerint (165 millió Ft) a szövetség 

58,18 % és a tagegyesületek 41,82 % arányban vállalják. 

 



Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag  

A határozatot ellenezte: Dr. Tóka László elnökségi tag 

Tartózkodott: - 

 

54/2012. (V. 23.) sz. Elnökségi Határozat 

 

A csökkentett összegű támogatás egyesületekre jutó összege úgy kerül megállapításra, hogy az 

eredeti 2 millió Ft változatlan marad, a maradvány összege pedig taglétszámarányosan kerül 

megállapításra.  

 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag 

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

Tartózkodott: - 

 

 

55/2012. (V. 23.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az Országos Elnökség a Szövetség 2012. évi költségvetését egyhangúan elfogadta. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 
 

 

56/2012. (V. 23.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az Országos Elnökség a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány módosított 

okiratát elfogadta. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag  

A határozatot ellenezte:  

Tartózkodott: - 

 

 



57/2012. (V. 23.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az OE elfogadta a természetes személy tagok pályázati bíráló bizottságának döntését a 

természetes személy tagok 2012. évi segédeszköz-pályázatával kapcsolatban. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 
58/2012. (V. 23.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az Országos Elnökség úgy döntött, hogy az egyesületek és a központ likviditási problémájának 

enyhítésére – visszapótlási kötelezettség mellett – felszabadítja a balatonboglári üdülő 

újjáépítésére zárolt 23.940.000 Ft összeget. Az összeg felosztása az egyesületek és a szövetség 

között az állami támogatás felosztásának arányában történik. Az egyesületek egységesen 

300.000 Ft támogatást kapnak, mely kiegészül még a maradvány összeg taglétszámarányos 

részével. Ez az előleg az állami támogatás megérkezésekor az egyesületek részére átutalandó 

összegből levonásra kerül. Az előleg az egyesületek részére legkésőbb 2012. május 30-ig 

átutalandó. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte:  

Tartózkodott: - 

 

 
 

Kmf. 

         

 

 

 

Barnóczki Gábor 

                   jegyző 


