Az MVGYOSZ Elnökségének 2020. november 12-ei elektronikus határozatai

54/2020. (XI. 12.) Sz. elektronikus elnökségi határozat

Az MVGYOSZ, a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületét 2020 második
félévében megillető 3.249.572 Ft összegű költségvetési támogatást – az első félévi
támogatás szabálytalan elszámolása miatt - nem fizeti ki.
Az elnökség felkéri az elnököt és a gazdasági vezetőt, hogy intézkedjenek a
támogatási szerződés által kizárólag a tagegyesületekre fordítható, és a fentiek
szerint megmaradt támogatás összegének a helyesen elszámoló tagegyesületek
közötti, a 2019. évi fizető taglétszám alapján történő felosztásáról.

A határozatot támogatta 7 elnökségi tag.
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –

55/2020. (XI. 20.) Sz. elektronikus elnökségi határozat

1. Az elnökség 2020. november 30. napjával hatályon kívül helyezi a 40/2017. (XI.
09.) sz. elnökségi határozatát.
2. Az elnökség felhatalmazza Dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnököt arra, hogy a
Budapest XIV. ker. Bácskai utca 55. II/6. szám alatti lakás hasznosítása érdekében a
haszonkölcsön szerződéseket 2020. december 1-ei kezdettel megkösse dr. Nagy
Sándor elnökkel és Németh Orsolya szakmai vezetővel, azzal a kitétellel, hogy a
lakás használatával járó összes költséget a használók kötelesek viselni.
3. Az elnökség felhatalmazza az elnököt arra, hogy gondoskodjon az ingatlan
harmadik szobájának oly módon történő hasznosításáról, hogy az a szövetség
részére bevételt hozzon.

Indokolás:
1. 2020 november végével dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető kérte a Budapest
XIV. ker. Bácskai u. 55. I/6. sz. lakásra vonatkozó bérleti szerződésének
felmondását, mivel kiköltözik az ingatlanból.
2. A szövetség érdekelt abban, hogy vezető munkatársai minél több idő
ráfordításával, egyre eredményesebben végezzék munkájukat. Ezért érdekelt abban,
hogy támogassa lakhatásukat, ezzel megkönnyítve munkába járásukat. Az elnök és

a szakmai vezető egyaránt vidéki lakosok, akiknek lakóhelyeik a munkáltató
székhelyétől 50 kilométernél távolabb található. A szövetség látássérült vezető
munkatársainak hatékonyabb, eredményesebb munkavégzését jelentősen
megkönnyíti a Bácskai utcai lakás haszonkölcsönbe adása, ezáltal fővárosi
lakhatásuk biztosítása és támogatása.
3. Az elnökség fontosnak tartja a szövetség vagyoni gyarapodását is, ezért
felhatalmazza az elnököt arra, hogy gondoskodjon az ingatlan harmadik szobájának
hasznosításáról annak érdekében, hogy az a szövetségnek bevételt eredményezzen.

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag.
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
A döntéshozatalban – érintettség miatt – dr. Nagy Sándor nem vett részt a
szavazásban.

