
Az MVGYOSZ Elnökségének  
2019. december 12-ei ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 

 

48/2019. (XII.12.) Sz. elnökségi határozat  

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

2.  Döntés az elnök 4. negyedévi prémiumának kifizetéséről  
Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök  

3. A felújítással kapcsolatos elszámolások során keletkezett kiadások ismertetése 
és ezzel kapcsolatos döntéshozatal 
Előadó: Dr. Nagy Sándor Elnök  

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

5. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról 
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

6. Gazdasági vezető munkabérének rendezése 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

7.  Tájékoztatás a Székház felújítás ügyintézésének jelenlegi helyzetéről 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

8. Döntés az MVGYOSZ 2019. előtt használt logójáról rendelkező elnökségi 

határozat(ok) hatályon kívül helyezéséről  

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

9. Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről 

 Előadó: dr. Nagyné Berke Mónika Szakmai vezető 
10. Bejelentések, vegyes ügyek 
A határozatot támogatta 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)  
A határozatot ellenezte –  

Tartózkodott –  
 

49/2019. (XII.12.) sz. elnökségi határozat  
Az elnökség az elnök 2019. október 5-e és a 2019. december 12-e 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.  

 

50/2019. (XII.12.) Sz. elnökségi határozat  

Az elnökség úgy dönt, hogy az elnök számára kifizethető a 2019. negyedik 
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.  

 

51/2019. (XII.12.) Sz. elnökségi határozat  

A 27/2018-as elnökségi határozatban a kiegészítő összeg 9.192.938 Ft. helyett 

17.535.925 Ft. szerepeljen.  

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag.  

A határozatot ellenezte –  

Tartózkodott –  

 

Majoros kálmánné érintettség okán nem vett részt a szavazásban.  

 

52/2019. (XII.12.) Sz. elnökségi határozat  

Az elnökség utólag hozzájárul, hogy a 11.235.817 Ft. összegű villanyszerelési 

munkákat kifizessük. A munkát a szakemberek már elvégezték. Az elnökség kéri az 

elnököt és a munkatársakat, hogy mindig előre tájékoztassa az elnökséget.  

 

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag.  

A határozatot ellenezte –  

Tartózkodott –  

 

Majoros Kálmánné érintettség okán nem vett részt a szavazásban.  

 

53/2019. (XII.12.) Sz. elnökségi határozat  

Az elnökség elfogadja a gazdasági vezető 2019. augusztus 22 és október 3. 

időszakra és 2019. október 4 és december 11. időszakra vonatkozó beszámolóit.  

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag.  

A határozatot ellenezte –  



Tartózkodott –  

 

54/2019. (XII.12.) Sz. elnökségi határozat  

Az elnökség elfogadja a szakmai vezető 2019. augusztus 22. és december 11. 

közötti időszakra vonatkozó beszámolóját.  

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag.  

A határozatot ellenezte –  

Tartózkodott –  

 

55/2019. (XII.12.) Sz. elnökségi határozat  

Munkaszerződésének lejártáig a gazdasági vezető munkabérét az elnökség 2020. 

január 1-től március 31-ig 1 millió Ft-ban állapítja meg, április 1-től a szerződés 

lejártáig 500000 Ft./hóban állapítja meg.  

Az eltérő díjazás indoka: a Távszem projekt zárását, elszámolását 2020. március 31-

ig el kell végezni, erre a feladatra a projekt további finanszírozást nem biztosít. Április 

1-től gazdasági vezetőként végzi a munkáját 500000 Ft./hó díjazás mellett a 

szerződésének lejártáig.  

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag.  

A határozatot ellenezte –  

Tartózkodott –  

 

56/2019. (XII.12.) Sz. elnökségi határozat  

Az elnökség úgy határoz, hogy az MVGYOSZ hivatalos logója a 2018-ban elfogadott 

Arculati Kézikönyvben megjelölt logó és annak változatai, amelyek az adott 

szolgáltatáshoz illeszkedően kiegészíthetőek az MVGYOSZ által készített 

piktogramokkal. Ezzel egyidejűleg az MVGYOSZ logójára vonatkozó valamennyi 

határozat, döntés és gyakorlat hatályát veszti.  

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag.  

A határozatot ellenezte –  

Tartózkodott –  

 

 


