
Az MVGYOSZ Elnökségének  
2019. június 18-ai ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 
 
 

21/2019 (VI.18.) Sz. elnökségi határozat 

 

Az elnökség a 2019. június 18-ai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

 

1. Beszámoló az elnök munkájáról 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

2. Döntés az elnök 2. negyedévi prémiumának kifizetéséről 
Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök 

3. Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról 
 Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 
4. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
5. A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány alapító okiratának 

módosítása 
6. Az MVGYOSZ 2019. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása 

Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető 
7. A költségvetési támogatás tagegyesületek közötti felosztásának szempontjait 

meghatározó pontrendszer továbbfejlesztésének megbeszélése az EET-n 
elhangzottak figyelembevételével 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

8. Döntés a Braille-emlékéremre történt előterjesztésekről 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

9. Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről 
  Előadó: Gulyás Zsuzsanna projektvezető 
10. Bejelentések, vegyes ügyek 
 

 

A határozatot támogatta 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag).  

A határozatot ellenezte –  

Tartózkodott – 

 

22/2019 (VI.18.) Sz. elnökségi határozat  

Az MVGYOSZ elnöksége megtárgyalta a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató 
Alapítvány alapító okiratának módosítását, azt a határozat melléklete szerint elfogadta.  

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag  

A határozatot ellenezte –  

Tartózkodott –  

 

 

 



23/2019 (VI.18.) Sz. elnökségi határozat  

Az elnökség az elnök 2019. április 15-e és 2019. június 13-a közötti időszakra vonatkozó 
beszámolóját elfogadta.  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (Dr. Ozvári-Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, 
Majoros Kálmánné, Nagy Zsuzsanna, Németh Andrea, Sztakó Krisztina) 

A határozatot ellenezte –  

Tartózkodott –  

Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.  

 

24/2019 (VI.18.) Sz. elnökségi határozat  

Az elnökség úgy dönt, hogy az elnök számára kifizethető a 2019. második negyedévére a 
prémium.  
 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (Dr. Ozvári-Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, 
Majoros Kálmánné, Nagy Zsuzsanna, Németh Andrea, Sztakó Krisztina)  

A határozatot ellenezte –  

Tartózkodott –  

Dr. Nagy Sándor érintettség okán nem vett részt a szavazásban.  

 

25/2019 (VI.18.) Sz. elnökségi határozat  

Az elnökség a gazdasági vezető 2019. április 15-e és 2019. június 13-a közötti időszakra 
vonatkozó beszámolóját elfogadta.  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag  

A határozatot ellenezte –  

Tartózkodott –  

 

26/2019. (VI.18.) Sz. elnökségi határozat  
Emelkedjen a gazdasági vezető munkabére 440000 /hó összegre és ne kelljen fizetnie 
szállásdíjat és annak rezsi költségét.   
A határozatot ellenezte 5 elnökségi tag  
Tartózkodott: 2 elnökségi tag  
 
 
27/2019. (VI.18.) Sz. elnökségi határozat  
Az elnökség 2019. július 1-től 2019. december 31-ig 444000 Ft. /hó összegre emeli a 
munkabérét a gazdasági vezetőnek.  
A határozatot támogatta 4 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott 3 elnökségi tag  
 

 



28/2019. (VI.18.) Sz. elnökségi határozat  
Az elnökség a szakmai vezető 2019. április 16-a és 2019. június 17-e közötti időszakra 
vonatkozó beszámolóját elfogadta.  
A határozatot támogatta 7 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott –  
 

29/2019. (VI.18.) Sz. elnökségi határozat  
Az elnökség az MVGYOSZ 2019 évi költségtervét az alábbiak szerint fogadja el:  
Bevétel: 865105000 Ft,-  
Kiadás: 832980000 Ft,- 
Nyereség: 32125000 Ft,-  
A határozatot támogatta 7 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott –  
 

30/2019. (VI.18.) Sz. elnökségi határozat  
Az elnökség elfogadja a költségvetési támogatás egy részének egyesületek részére történő 
továbbadása szempontjait meghatározó pontrendszer továbbfejlesztését.  
A határozatot támogatta 7 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott –  

 
 

31/2019. (VI.18.) Sz. elnökségi határozat  
Fügedi Pétert a Hermina Egyesület által felterjesztett jelöltet Braille-emlékéremben részesíti 
az elnökség  
A határozatot támogatta 7 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte –  
Tartózkodott –  

 
 

32/2019. (VI.18.) Sz. elnökségi határozat  
Tomor Tibort a Vas megyei egyesület által felterjesztett jelöltet Braille-emlékéremben részesíti 
az elnökség.  
A határozatot támogatta 6 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte 1 elnökségi tag  
Tartózkodott –  

 
Nemmel szavazott Sztakó Krisztina.  

 


